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H e g e d ű s L a j o s n é . 
(1887-1859 . ) 

Nem vagyunk a nagy hangzású szavak barátai s talán mi is 
azok közé tartoztunk, kik megütközének azon éles felkiáltásokon, 
mellyekkel minap egyné-
melly, meleg keblű hir
lap- és versiró társunk a 
közszeretetben állott szí
nésznő halálát hirdeté; 
megütközénk, mert arra 
gondoltunk, hol vennék 
majd e lelkes barátaink 
a szavakat, ha egy érde
mekben megőszült, az 
emberiség és nemzet leg
szentebb ügyeiért küz
dött, talán szive vérét on
tott férfiú elhunytát kel-
.'ene gyászolniuk? 

S mégis, midőn ez 
arezvonások szemléleté
nél, az elhunyt fiatal mű
vésznő emlékezete meg
újul lelkünkben, olly élén
ken érezzük a veszteséget, 
melly halála által szin-
ügyünket, a magyar mű
vészetet érte, hogy még a 
fájdalom ama „nagy sza
vai" számára is találnánk 
mentséget s hajlandók 
vagyunk elhinni, hogy a 
veszteség nagyságát nem 
feltételezi mindig az ér
dem és ősz haj, a küzdés 
és a tettdus életpálya — 
van, a mi ennél ínég met-
szöbbé teszi a fájdalmat : 
a remény, a sirba dőlt 
szép remény! 

Régi igazság — a 
magyar irodalom és mű
vészet történetében örök
ké kiméletlenül megújuló 
régi panasz! 

H E G E D Ü S N É U N A . 

őt, s mégis olly sokat vártunk töle, olly soká fogunk még róla 
beszélni, késő napokban, Örömmel, fájdalommal 

Hegedűmé, családi 
nevén Bodenburg Lina, 
1837. jun. 22-én Somogy
ban Kéthelyen született. 
Atyja Bodenburg András 
korábban huszárőrmester, 
később huszárkapitány, 
anyja Steinbach Mária 
volt. Neveltetését Kassán 
az apáczakolostorban nye-
ré. Még nem volt 17 éves, 
midőn, belső vágyaitól 
ösztönöztetve, a színészi 
pályára lépett. Első kí
sérletét Aradon tette. Al
kalmunk volt látni az el
hunytnak egy naplóforma 
kis jegyzetkönyvét, melly
nek első lapján e szavak 
állanak : „1854. február 
18-án léptem ki a nagy 
világba, a művészet tem
plomába, ott ismertem 
meg az életet, ott az örö
met és bánatot, ott szi
vem titkos feldobbanását, 
ott lényemnek rejtett vá
gyait, ott képzeltem áb
rándjaim teljesültét" stb. 

Teljesültek-e ez áb
rándok szini pályájának 
rövid öt éve alatt? a só
várgó fiatal sziv vágyai 
teljesültek-e? Ekérdések
re csak azon ajkak felel
hettek volna, mellyek 
többé nem szólhatnak. De 
ha a külső sükert tekint
jük, Hegedüsnének sok 
oka volt, rövid szini pá
lyája eredményeivel na 

Elsoroljuk-e, mennyi szép reményt zár magába azon koporsó, elégedve lenni. — Bodenburg Linója vidéVelükelőbb színpad 
melly Hegedüsné ifju tetemeit takarja? Olly rövid ideig ismertük Arad, Nagyvárad, Szeged, Győr s később Pozsony lelkes íbi 



ségc előtt rövid idö alatt a legkedvesebb hangzású név lett; nem 
sok idö telt bele, s a lelki és testi kellemben gazdag fiatal szülésznő 
neje lön Hegedűs Lajosnak, egy vidéki szinésztársulat ügyes igaz
gatójának, ki néhány évvel azelőtt a pesti nemzeti szinháznak szi
vesen látott tagja, s több drámai mü szerzője is volt. 

Hegedü3nén is bebizonyult, a mi, fájdalom, még mindig 
igaz, hogy a központi, nemzeti szinház egyedüli növényiskolája, 
conservatoriuma : a vidéki színpadok. A lapok vidéki tudósításai
ból a fővárosi közönség már évek óta ismeré a színésznő nevét s 
felsöbbsége érzetében talán kétkedve és mosolyogva olvasá a vi
déki levelezők pazarul hulló dicséretét, in időn Hegedüsné 1858-ban 
végre a nemzeti színpadon is bemutathatta magát. A vendégsze
replés rövid volt : de a vidéki színésznő győzelme rögtöni és ha
tározott, átalános. A pesti közönség megadta magát és tolmácsai, 
a hirlapok, ostrommal üldözék a szinház igazgatóságát, hogy He-
gedüsnét állandóan szerződtesse. A közkívánat csakhamar teljesült. 

Azon szakma, mellyre Hegedüsnét jó kedvében teremte az 
ég, t. i a népszinmü-énekesnöi, a gyermeteg szerepek szakmája, 10 
— 12 év óta (mióta De Cau Mari, máskép Lászlóné) elhagyta szín
padunkat, tulajdonképen be sem volt töltve, s minden, a mi ez idö 
alatt történt e téren, csak ideiglenes, szükségben segitő intézkedés, 
úgyszólván csak átmenet volt — Hegedüsnéhez. 

Az ő állandó szerződtetésével uj napja derült fel szinpadun-
kon a népszínműveknek, s azok lelkének, a gyönyörűen szép nép-
dalo!:uak, mellyeknek bajosabb énekesnője, hívebb, igazibb, mé-
lvebben érző előadója a nemzeti szinházban, mióta fennáll, soha 
sem volt. A nagy közönség, melly megtapsolja ugyan néha a gyöngét 
is, dc a valódilag szép és igaz iránt soha sem marad érzéketlen, nap
ról napra melegebben méltánylá Hegedüsné szép tehetségét, lelkes 
szorgalmát s azoknak a piros csizmás, leeresztett hajú, kurta viga-
nós Julcsáknak, Rózsiknak és az idegen Tücsköknek, kiknek lényét 
olly híven leste el s adta vissza Hegedüsné, régen nem tapasztalt, 
különös vonzerejük támadt színházunkban, mi az egész közön
ségre, de különösen a férfivilágra ellenállhatlan hatást gyakorolt. 
Hegedüsné hatásának titka kedélygazdagságában, szerénységében 
> a legtüzrölpattantabb menyecskék szerepeiben is kitűnt szelíd 
nöiségében állott. Emelé e hatást szerencsés külseje, az alak, a 
hang, az arcz, a fiatalság kellemei. 

Hegedüsné alig egy évi szerződtetése óta már annyira ural
kodott a közönség rokonszenvén, hogy ez még egyik feltűnő hibá
ját, a tótos, palóezos kiejtést is, csaknem szeretetreméltó sajátság
nak volt hajlandó elismerni, s olly tulajdonságnak nézte, mellyet 
nemcsak hogy megbocsátott neki, de a nélkül már talán képzelni 
sem tudta volna megszokott kedvenczét. Pedig az csakugyan hiba 
volt, mellytöl ö napról napra inkább el is szokott, de mellyről azt 
szokták mondani, hogy az : „olly jól áll neki." 

Minden arra mutat, hogy Hegedüsné, daczára a kivívott áta
lános rokonszenvnek, pályájának még csak kezdetén volt, s hogy 
azon szűkebb körből, mellyben eddig szerepelt, idővel nagyobb 
téren is szerencsével működött volna. Legalább azt bizonyítja né
hány kísérlete az ujabb időben, midőn a „piros csizmát" abba 
hagyva, egyszer másszor hosszú ruhában, a salonok légkörében, 
finomabb vígjátékokban, a magasabb körök igényei között mutatta 
be magát. A siker itt is szép és biztató volt — olvasóink közöl so
kan fognak emlékezni illy élvezetes estékre is. 

El kell ismernünk, hogy bölcsőjénél a géniusz mosolygott s 
hogy sirja most a művészi ihlettség, nemes szenvedély és tehetség 
választottját zárja magába. 

Jövője iránt táplált szép reményeinknek sept. 19-én néhány 
napi betegségből következett rögtöni halál vetett véget. Temetése 
alkalmával roppant halotti kiséret tanusitá a szeretetet, mellyet a 
pesti kizönség kedvencze, itt létének rövid ideje óta is ki tudott 
vívni. — Soká lesz még, mig az idö ki fogja törülni emlékeze
tünkből A hely, mellyet Hegedüsné a nemzeti szinháznál 
elf-jglalt, szomorú ürességre jutott — bár sikerüljön azt mielőbb 
betölteni ugy, hogy a veszteség pótolva legyen ! 

Bakunyeri hires malom. 
Cserjék között, völgye-Maion, 
Düledez a hiree malom. 

I t t j á i ' . • Pörlekednek rajt vagy negyven éve, 
A vén molnár, meg a falu népe. — 

A kereke ha jár néha, 
A z is olyan lassú, léha, 
Mintha mindig azon gondolkodnék: 
Megálljon-e, vagy tovább járjon még. 

Nyár elején a kis patak 
Meglaseudik, el-elapad, 
Jó l megtermi a sást és a nádat: 
Később aztán fenékig kiszárad. 

Illyciikor hát mit csinálna 
A vén molnár, Mihály bátya? 
Nagy pipát dug -zaja közepébe, 
S busán kiül a i. alom elébe. 

Vele szemközt a komondor 
Elnyújtózik a porondon; 
A vén molnár hű barátja, kincse, 
Melly nem kérdi: vnn-e vize, nincs-e? 

Nagy álmosan, szundikálva, 
Föl-föl néz a vén Mihályza, 
Jámbor képpel, j ó ideig nézi . . . 
Niac^en egyéb mulatsága néki. 

A gazda is unja i agát, 
Veri, gyújtja azt a pipát; — 
Ollykor dörmög: ki az ördöj; látott 
Hlyen veszett hosszú szárazságot! — 

Illyen tájban, innen-onnan 
Kocsik jőnek, hosszú sorban ; 
Adjon Isten! — lesz-e őrlés, bátya? 
Itt a buza, ez a rozs, ez árpa. 

„Lesz -e őrlés? . . lesz a villám! 
Annyi viz sincs, mit meginnám; 
Ott a meder, ott húzódik végig, 
Kiszáradva hosszában, fenékig. 

Megátkozza születésit 
A ki ide malmot épit, 
Fa kiszárad, fű el-ég a réten, 
Harmat sem jár ezen a vidéken!" — -

De tavaszszal j o b b világ áll 
Odakünn a vén Mihálynál. 
Zug a patak, majd kivág a parton, 
Annyi a viz, hogy sok is a malmon. 

Malom előtt jár a nép el 
A mezőre seregével; 
A molnárnak sorra köszöngetve, 
De betérni egyiknek sincs kedve. 

Nézi őket a vén Mihály, 
Ha megunja, rájuk kiált : 
.Hát ide hej! egyitek se tér be? — 
Van m o s t vizem, akárhány kerékre!' 

„ O d a bizony be nem térünk, 
Mert van elég eleségünk, 
Okkal-móddal eltart aratásig," 
Felel vissza hol egyik, hol másik. 

Erre aztán mérgelődik 
A molnár egy j ó időig; 
Napról napra szomorúan látja, 
Hogy foly ez a sok j ó viz — hiába! 

S ha néha, őrletés végett 
Valaki mégis betéved : 
Van nagy öröm, van szokatlan lárma. 
A vendéget e t e t i , kinálja. — — — 

Körülbelől szüret-tájon, 
F o g y már a viz a folyáson; 
De hisz annak vagyon orvossága, 
Csak az a baj, hogy egy kicsit drága. 

Tudniillik gátot csinál 
A viz ellen a vén Mihály 
A folyamviz ott — egy kis esővel — 
Összetódul, j ó magasra nő fel. 

Ollykor kicsap nagy haraggal, 
S egész a faluig nyargal; 
Vizben áll a rétek,' kertek alja, 
Mig a nép a dolgot megsokalja. 



S gátot törnek, árkot ásnak. 
Van dolga a csapolnsnak! 
Siralmasan, keservesen látja 
Mimi ezeket a vén Mihály bátya. 

. A vizemet, a vizemet! 
Száradjon el a kezetek 1' 
De hiába beszél fűnek — fának, 
Vége-hossza nincs a caapolásnak. 

Erre aztán mind a két fél 
Panaszt tesz a vármegyénél : 
.Nekem, uram, ennyi annyi károm!' 
„En meg, uram, a vizemet bánom!" 

A malomnak van-e haszna, 
Az a molnár: nem aggasztja. 
Mert azt hiszi a vén Mihály bátya : 
ö v é a j u s s , — az Isten is látja! — Koncsöl János. 

Fehérhegy** égi utiképek. 
( A C S A L L Ó K Ö Z I U T I K É P E K Í R Ó J Á T Ó L . ) 

Első rész. 
Pozsonytól Siakoleziiiií fölfelé. 

( ' • I r to t t* . ) 

Haladjunk tovább Detrekö vára felé. 
Mindjárt Rohrbach mellett áll a másik falu : S&olosmc&ának 

nevezik tótul mai tót lakosai; de ennek legalább még máig is fön
maradt Sséleskut magyar neve, mellyböl nyilván a tót név keletke
zett; mig Rohrbaohnak már a XVI-dik században sémi ismer
ték magyar nevét, ha volt valaha, mint Bornemisza könyvéből 
látjuk. Vájjon ellenben Széleskutnak akkor nemcsak magyar neve 
de még magyar lakói is léteztek, midőn Bornemisza egy ideig ott 
is prédikátorkodott, nyomtatta és irta magyar munkáit? vagy hogy 
a tót nyelvet is birván, tótul prédikált a magyar író? Hasonló eset 
azonban, mondják a kik tapasztalták, már máskor is megtörtént 
volna. 

E helynek egyháza is nevezetes a Balassák síremlékei által. 
De hogy ezek nevezetességét jobban méltányolhassuk, jobb lesz 
már előbb a Balassák itteni akkori fészkébe, Detrekö várába bete
kintenünk, mellynek története ugy is világosabban megmagyaráz
hatja e vidéknek vele szorosan összefüggő előbb látott nevezetes
ségeit is. 

Ha egyébiránt ezen várnak is régi pragmatikus történetét 
várná az olvasó, nagyon csalatkoznék. Cserben hagy a sok véle
mény; s utoljára is mindegy talán, ha nem is épen nekünk, de a 
legtöbbnek, vájjon valami római Detricus, vagy egy magyar Detre 
,épitette-e? vagy talán az egyiránt gót-német-római Detre, kit kró
nikánk és Eteléi hősmondánk is Etele höskörében emlit. A római 
épitésröli véleményt épen csak a vár falazata római müvének kel
lene erősítenie; s csakis az a híja, hogy rajta a műértő a római 
építészet legkisebb határozott nyomát sem találhatja. A magyar 
Detre ellenben, a ki mások szerint első alapitója s ura volt, szeriu-
tök a Balassák egyik e nevü őse volna (1263 körül). Volt-e ezen 
birtok a XÜI. században csakugyan a Balassáké, azt becses régi 
levéltáruk, melly után sok tudós szive epedez, és mellyet mi ugyan 
nem láttunk, de tudjuk, hogy most épen a legjobb kezekben van, 
tudná talán legjobban megmondani. Annyit tudunk azonban már 
mi is, hogy még a X V . században is, ugy mint Borostyánkő s a 
t'»bbi itteni várak a Szent-györgyi grófok ós nem a Balassák ha
talmában volt. Kiholtuk után szállott csak a koronára, s ettől mint 
zálogot bírták többek közt a dus augsburgi Fuggerek, Európa 
akkori tözsérei. Ezektől váltotta meg I. Ferdinánd Balassa Meny
hért számára. A Balassák birtokában azonban csak kevésig ma
radt: a család ezen ága mára harmadik ízben kihalt; mint koronára 
szállott birtokot zálogban tartotta ismét egy ideig Pálffy Pál, mig 
adományul és családja örökéül megváltotta. 

A vár hadviszontagságairól szóló néhány nevezetesebb ese
ményt szintén csak későbbi korából ismerünk. 1619-ben Bethlen, a 
mult század elején Rákóczy vette be a császáriaktól, s ezek ismét 
az előbbiektől. Falai alatt küzdetett a felkelési végső csaták egyike 
1707-ben; midőn Stahrenberg seregeit már majd megszalasztott 
Rákóczy vezérének Ocskaynak csapatai, félreértés s üres lárma kö
vetkeztében megfutamodva, a már bizonyos győzelmet elvesztik: 
mire utolsó parancsnoka, Sztupovszky, feladta a várat is. 

Azóta nem látott ellent; csak az idő foga emészti a tetőtlen 
falakat, Mindamellett kevés romvárunk van, mellynek meglehető
sen fönmaradt romjai olly tanulságosak volnának a vár belső szer
kezetére nézve. Kétfelöl hegyes szikla-meredeken áll; nyugatnak 
és délnek azonban szabályosan alakult halmon, a vadonban is még 
kivehető egykori várkert fasorai között könnyű fölmenetet nyújt. 
Az első kapunál mindjárt oldalvást áll a bástyákkal és tornyokkal 
erősített gazdasági udvar (Zwinger). A belső kapu a sajátlagi várat 
környező udvarba visz, mellyet védfalak, alattok avárörség lakta
nyáival (Casamate) s fölöttök véderkélyekkel körítenek. Innét a 
fölső, sajátlagi várba csak lépcsőkön át lehetett bejutni, és még 
csak ennek azután kiemelkedő közép csúcsán állott a fellegvár 
magas tornya, — nyilván a legrégibb s legérdekesebb része a vár
nak itt is : alól köröskörül még kétszeres fallal és védmüvekkel 
körülépitve. s a szó teljes értelmében mintegy fal-iskátulába be
helyezve és beburkolva. Innét északkeletnek vonulnak akis termek 
s apró lakszobák, mellyek végén a sziklacsúcs legélesebb hegyén 
ismét egy torony emelkedik, hol szögbe futva az épület szélső része 
véle végződik. Hajmeresztő valóban ezen merész szikla feletti fal
rakatról innét a mélységbe letekinteni; de ez volt nyilván a leg
gyengébben erősített oldala is; itt nem is volt más szükséges, mert 
a meghághatlan szirtmeredek eléggé védte a roham ellen. — Hol 
állhatott benne Bornemisza nyomdája? Valószínűleg valamelly 
zugban a kápolna mellett, a várpáter egykori lakásában, honnét a 
szegényt a reformatió kiugrasztotta, és hült helyébe Bornemisza 
lépett. 

A vár regényes krónikájához tartozik Kákics Péter nörablása, 
ki mint a vár egyik részbirtokosa ide hozta s itt tartotta fogva 
Révay Péternek holicsi várából orvmerénvnyel elrablott nejét 
Forgách Zsuzsannát, kinek szépsége buja szerelemre ragadta. A 
gálád tett, mellynek emlékét törvénykönyvünk is föntartotta, eléggé 
ismeretes olvasóink előtt a történetből, reménydus ifjúságunknál 
pedig még inkább talán a beszélyekből, mellyeknek már szintén 
kedvencz tárgyául szolgált. 

Legnevezetesebb korszaka volt azonban Detrekönek, midőn 
Balassa Menyhértnek birtokába jutott, és dus gazdasága, sőt pré
darablásai fészkévé lön. Erre nézve már csak azért is biztosabb 
volt, mert ezt legalább árulásaiért kapta díjul, mig többi várait 
rövidebb uton, mint történetíróink mondják :az „erösbek jogával." 
az-az hogy ököljoggal, rablómódon szokta volt szerezni, mint pél
dául Csábrághot, Szitnyát stb. 

Balassa Menyhért neve is egyébiránt történetünk leggyászo
sabb korából nagyobbára ismeretes. Itt alább adjuk síremlékéről 
hü képét is, s mellette röviden jellemezhetjük ugy tett-, mint bün-
dus, történetünkben bizonyára páratlanul kiváló életét. Ha nem is 
nevezzük öt egyenesen a legmerészebb országos rablónak s a világ 
legtekintélyesebb zsiványának, a minthogy életirói nagyobbára 
elnevezték, mégis leggyöngédebben mondva : egyike volt a muló 
középkor azon elszánt, hatalmas hadkalandorainak, a kiknek mind
egy volt akárhol s akár ki ellen küzdenie, csak prédavágyukat és 
kincsszomjukat kielégíthessék. — Eredetileg János király híve, és 
bár ismételve föláldozással is és vitézséggel készen szolgálta nem
csak öt, de utódait is, özvegyét és gyermekét, ugy mindannyi
szor, vagy kilenczszer egymásután, elárulta. Ugyanannyiszor Fer
dinánd által megvásárolva ennek híve volt, kész tőle bármikor is 
elpártolni, valamint a törökkel, kit számtalanszor megvert, hajlandó 
azonnal ezimborálni, ha rablóérdeke ugy hozta magával. 

Vitézsége és hadi ügyessége minden esetre páratlan lehetett 
máskép árulása sem lett volna olly kelendő portéka. Tudva levő 
dolog, hogy például, midőn a Lévai várban éjszaka véletlenül meg
támadta a török, ö a lármára álmából fölébredve, meztelen-pőrén 
a mint agyában fekütt, kardot és szövétneket ragadva kezébe, a 
fölgyújtott épületek világánál küzdött, és visszaverve az ellent, 
még lóra is ugorva szétszalasztá s üldözé; máskép a hadintézés- és 
elrendezésben is olly tapintatot s éberséget tanúsított, hogy kora 
egyik legügyesebb hadvezére es versenytársa, a császári seregek 
épen nem részrehajló tábornagya, méltán mondhatá róla, hogy 
Balassának a hadban mását soha sern látta. De még ügyviselési 
tehetsége sem lehetett kisebb, akár merészségénél, akár hadi ta
lentumánál, miután halljuk, hogy az ország főtanácsában vezérke
dett Erdélyben, sőt sorsát eldöntöleg is intézte egy ideig, a nélkül, 
hogy „a deáki tartományban," mint egykorúi mondák, jártas lett 
volna; a mi mai nyelvünkön annyi lenne : hogy irni meg olvasni 



nem tudott; e nélkül pedig a XVI . században már nem igen lehe
tett ember a kormányon. 

Épen olly páratlan volt azonban prédavágya is. A merre kelt, 
járt, s a meddig hatalma és keze elért, mindent összerablott és ki
fosztott ; söt ezen foglalatosságot rendszeresen is mint mesterséget 
Űzte. Mint Hont-vármegyei főispánnak — mihez szintén csakúgy 
préda utján jutott — fődolga volt megyéjében három rablóvárat 
fölszerelni, mellyekből megyéje nemességét'és jobbágyait zsarolta, 
a kereskedőket fosztogatta, az ország pénz- és kincs
tárait kirabolta, adószedőit letartóztatta. Ezt ini-
velte Erdélyben, a Tiszavidéken, szóval a hol csak 
megfordult. Egyszer, például, még a tokaj i szüre-

F e h é r h e g y s . u t i k é p e k : Balassa 
Menyhért siromléke Széleskuton. 

telőktöl az egész termést is és máslást ejjbglalta 
Másszor, avagy hogy talán igen sokszor is, .útjában 
a hajcsároktól ökreiket, a mezőben a legelő nyája
kat, a talált bitang marhát elhajtotta; a szérűkön 
pedig mások kazalait akármikor maga számára ki-
csépeltette. Szóval, kora ugy sem magasztos törté
netének, mellyben pedig már rég elmúlt volt az 
állítólagos rablólovagvárak kora, lapjait legocsraá-
nyabb tetteivel fertőztette be; mellyeket a kinek 
még tovább kedve tartja, bővebben is elolvashat 
bennök. 

A mit azonban már a történet sem győzött 
csinytetteiböl följegyezni, azt az egyetlen ezen kor
ból, s átalában is legrégibb fónmaradt magyar szín
darabunk, mellynek sajátságos czime „Comoedia 
Balassi Menyhárt árultatásáról11 (1546) — holott 
pedig ő árult — még élénkebb színekkel, és rész
letesebben ecsetelve festi. Magában is már azon 
kor s irodalmunk egyik legérdekesebb emléke le-
vén,!a kinek tetszik, megolvastatja ezt is, más egyéb 
érdekessel, újonnan kiadva Toldy „Irodalmi kézikönyvében." A 
legbeszélőbb tanúság mindenesetre ez is, hogy milly benyomással 
voltak rendkívüli csinytettei és hitszegései azon kornak ia, máskép 
nem épen gyöngéd lelkiismeretére. Az országgyűlés is ugyan tör
vény kivül helyezte, a fejedelemnek háborút kellett ellene inditant-
mint valami kül-ellenség ellen, melly-
nél ugyan jóval veszedelmesebb volt. 
— De leverve egy helyütt, mint a 
százfejü hydra, máshol emelte föl 
ismét fejét, halált és pusztítást hozva 
ha innét kitakarodott, ismét Erdély
re, majd ha onnét eltakarodott, Ma
gyarországra; kétesnek hagyván vég
re is, vájjon kivánandóbb volt-e mint 
ellen vagy mint szövetséges. Végre 
kilenczedik árulása után Detreköre 
takarodott. Ez szolgál a fenebbi „Co-
moedia Balassi Menyhárt áruitatásá
ról" cz. szinmü egyik föszinhelyeül is; 
és benne folytonosan, nem épen rosz 
élczczel : Gyötrőkőnek neveztetik. Itt 
rakta le prédazsákmánya töményte
len kincseit s aranyát, mit a comoe-
diában szájába adott szavaival foly
vást az ö „arany-pogácsájának" ne
vez. Nemes szenvedélyével azonban, 
ugylátszik némileg nyugalomba he
lyezve már magát, sem hagyhatott 
egészen föl. Legalább a „Comoedia" 
igen szemlélhetöleg irja le és beszél
teti : mint ütnek ki népei koronkint 
a bokrok megöl s az erdei leshelyek-
böl a Detrekö alatt elvezető uton át
haladó „bécsi és morva árusemberekre;" vagy mint gazdálkodnak 
a vidék népe szérűin, csűreiben, fölmentve őket a betakarítási fá
radságtól; mindezt pedig ugylátszik caupa hálából (!) tette a csá
szár iránt az ö katonáival, kitől árulása dijául Detrekövel még egy 
csapat zsoldos katonát is kapott örizetüL 

Ekkor szedte fel szintén az inkább rakonczátlankodásaí mint 
uj tanai miatt mindenfelől üldözött Bornemisza Péter prédikátort 
házi papjául; a ki végre végső napjaiban a Bécsben feledés és 

megvetésben haldokló Menyhértnek a hit utolsó földi vigasztalását 
is nyujtá; valamint ö maga Balassa Istvánhoz Menyhért fiához 
intézett egyik kiadása ajánlólevélében olly jellemzőn írja : hogy ő 
általa hivá az Ur Öt magához, ki „minden terhet ki alatt nyög 
vala," úgymond, magára vévén, a megkeseredettet vígasztala, mint 
a ki : még ama tolvajnak is — érti a keresztfán — szent országát 
igére." Mire márSzalay is történetében elmésen megjegyzé, hogy a 
tolvajnak említése itt k ü l ö n ö s e D helyén volt. 

Ezen herostratusi dicsöségünek,épen nem hero-
stratusi de ájtatos síremlékén fónmaradt képét lá
tod itt magad előtt, kegyes olvasó. (Lásd a mellékelt 
képet.) Kegyeletül fia István emelte neki e sir
követ a széleskuti templomban, miután atyja halá
lával erdélyi fogságából kiszabadult; hol a család
ját cserben hagyott menekülő Menyhértnek neje és 
kiskorú gyermekei, a férj s atya bűneiért lakolva 
senyvedtek s elhaltak. 

Az egyház oldalfalába helyezett vörösmár
ványlapon mesterkézzel vésett magas dombormü-
ben áll az ádáz hőskalandor marczona képe, élet
nagyságban, pánczélos-stsakosan, kardját még i t t 
is, mint egész éltében kegyetlen csapásra intézve. 
Oldalán látható, nálánál dicsőbb családjának, melly
nek csak méltatlan ivadéka v o l t , hires czimere : 
abölonyfő holddal é s csillaggal. Fölötte oldal
vást jelmondata : Hodie mihi, cras tibi! mit bár 
szemelött tartott volna inkább életében, mint sem 
síremlékén. Alatta hosszabb sirirat az itt képünkön 
üresen hagyott helyen, hová beírása egy könnyen 
el nem fért, közöljük lenn szövegét*); czimét, ne
vét s e mellett dicsőségét (!) hirdeti; miben, elte
kintve a tartozó fiúi kegyelettől, még azon fölül is 

hadi vitézségét és hirét hirdető nem egy supcrlatívus helyén lehet. 
— Kevesebbet de annál jobbat tud a történet István nevü fiáról, 
ki már méltóbb ivadéka volt a Balassák azon dicső nemének, melly 
a két honnak jeles fökormányzókat, hadvezéreket s államférfiakat 
o l l y bőven szült, hogy egy i l l y szörny-híresség, végre is csak curi-

osum büszke családfájukon. Adott 
ez azonban a honnak még egy ritka
ságot, mint nemes gyümölcsöt, a ma
gyar daliák és lovagiasság egyik 
legkitűnőbb képviselőjét, X V I . szá
zadi magyar irodalmunk valódi disz-
csillagát, Balassa Bálintot a költőt, 
ki mint a nemzet utánszülött költői 

éneklik : máig 
A szenvedő bymnuszba fojtá kínját, 
és — — sebben monda végdaldt; 

8 ezt sem elégelve, a jeles János 
mellett még egy második Bálintban 
második magyar költőt is szült ismét. 

István nevét is épen régibb iro
dalmunk dicsőítette. Ö ápolta atyja 
halála után Bornemisza Pétert mun
kálataiban, s ajándékozta neki a há
zat és birtokot Rohrbachon. István
nak és neje Derecseri Csoron Anná
nak ajánlvák nevezetes kiadásai is. 
— Mennyire szelídül söt magasztossá 
emelkedik íme a detreköi rablófé
szek képe, ha odagondoljuk mindjárt, 
hogy izzad a sajtó benne, mint lesz a 
tudomány, irodalom, a nyomda men
helyévé; mint irja és terjeszti innét 
Bornemisza világraszóló uj tanait, s 

*) Spectabili ct Magnifico Heroi Melchiori Balassi de Giarmath, Consiliis Illustr-
Dextra Magnanimo, Victoriis Bellicoso, Anirao Interribili et admirabili, Parenti suo obi. 
servan : Stephanus Balassi filius hoc Monumentum posuit. Obiit Viennae Anno Chris, 
M D L X V I I I . Mense I X Febmarii aetatis suae Anno LVI I . 

E p i t a p h i u m : Militiae, Martisque decns celeberrimus armis 
Stirpe Balassae Melchior hic titus est.' 

Impcrat hello invictus ni] ausibus unquam 
Mutatás retnlit Tictor ubique manns. 

Herois laudes memoret, qui gestat triumpbos, 
Meos petiit coelos, nomen atrumque polum. 

K é p v i s e l e t e k : II. Segesvári szászok. — (Lásd a szöveget 499. lapon.) 





uj hitelveket (a praedestinatióról szóló általa vitatott s hitfelei ré
széről is megtámadott) hirdető munkáit. Végre mint készül itt és 
nyomatik, egy előkelő magyar hölgy pártfogása alatt az akkori 
magyar költök, a X V I . század 35 költője és költőnöje munkái 
gyűjteményének kiadása! mellyben a legtöbb akkori, máskép is
meretlen nemzeti dalnokaink müvei mintegy véletlenül ránk ma
radtak. Nélküle talán örökre elveszett volna emlékük, s irodalom
történetünk egyik legszebb adata és szakasza helyén ismét puszta 
parlag volna, mint ez előbbiek, - egy időszakkal megint később 
kezdődhetnék! 

A nömoecenas Devecseri Csoron Annán kivül — (illyet tehát 
a magyar irodalom már a XVT. században látott; de látott előbb 
is akár hányat; ápoló kertje épen a nők zárdái valánsik; ők Íratták 
és írták maguk is, — hogy csak Sövényházi Márta néne nevét em
lítsük — legdrágább magyar irodalmi kincseinket, a magyar code-
seket). — Istvánnak első neje is nem kevésbé hires nevü volt: Zrí
nyi Ilona, a szigeti hős Zrínyi Miklós leánya. Az ifjún elhunytnak, 
szintén itt atyja emléke mellett, állított fehér márványlapon sirira-
tot bánatos férje, hosszabb, de nem minden szépség és kellem nélküli 
páros latin versekben párbeszédet szőve a fiatal nő és férj elválása 
keservéből. Itt közleni terjedelmessége nem engedi; egyszer már 
közölve volt az Akadémia Értesítőjében,s majd bővebben közöljük 
még másutt tüzetesen a többi itteni többé kevésbé érdekes sírem
lékek felirataival. 

Maga az egyház, mellyen mindezen emlékek állanak, náloknál 
későbbi XVII . századi mü, nem épen jelentéktelen alfresko falfest
ményekkel díszítve, Csupán ötszögü erkélyes tornya maradványa 
még azon régibb gót egyháznak, mellyböl a síremlékek a maiba pél
dás kegyelettel áttétettek. Legalább ugy kell neveznünk már ezt, 
ha tudjuk, mennyi veszett el már illy alkalommal vandal kezek ál
tal. — Bornemisza laka és nyomdája helyét azonban Széleskuton 
is csak épen olly hasztalan keressük és kutatjuk mint Detrekőn 
vagy Rohrbachon, és bizonyára Semptén is — (mert itt is volt; 
sokat járt, mint mondók), — ha majd egyszer, talán már eszten
dőre, odáig jutunk a Mátyus földére. A hely lakói igénytelen falu-
jok nevezetességéről még csak nem is álmodnak. Csak a jóhiszemű 
régiség- és történetbuvár, tapasztalta bár a jámbor akárhányszor 
mások és saját csalódásából, hogy az illy emlékek nálunk tövestől 
kivesztek s elenyésztek, még is fölnem hagyhat velük. Mindannyi
szor erősben lüktet a sziv bennünk, valahányszor közelitjük a he
lyet, melly a dicső tény vagy eszme tanuja volt; és dagasztja keb
lünket a remény, hogy még nyomait láthatjuk, emlékjeleit felszed
hetjük. Mért ne ringattuk volna magunkat itt is a puszta kietlen 
száraz való felett, legalább egy perczig az ártatlan ingerben: hátha 
még ráakadunk a házra! ? hátha még föltalálnók a hires „Énekek" 
egy lappangó példányát!? csak egyet, és milly kincs, az eddig is
mert két vagy három példány mellett! talán ha csak egy tetemes 
töredékét is? de sőt, ha csak egy lapját legalább, itt a helyben, 
születése helyén! — Nem érzed-e velünk ártatlan örömünket, ked
ves olvasó? Hanem, ugy — szánd meg legalább ártatlan csalódá
sunkat; nem az első, az igaz, és valószínűleg még nem is az utolsó! 

De menjünk ki a szabadba, mint ülyenkor mindannyiszor tesz-
szük, valahányszor emberi csalódás elfog. Ott kevesebb a veszte
ség, századok baja sem látszik meg, kisebb a bu és gond az elenyé
szett fölött. Detrekö vidéke is ismét egyike a legfestőibb tájaknak. 
A várrom csúcsos hegye alatt áll hg. Pálffy egy régibb, s jelenben 
már csak rakhelyül használt nagy négyszögű vadász kastélya, rop
pant hársfasorok, árnyában vesztegelve. Az épület nyilván akkor 
keletkezett a vár alatt, midőn már az ujabb, vagy ha a költő kife
jezése jobban tetszik, a gyáva kor oda fönn szédelegve a völgybe 
ült alá. Mélyebben még benn a völgvben Delrekörárallya nevű kis 
falucska látható, mint mindig az illy várak aljában, s többnyire 
azután rongyos kinézesökkel körülbelül ugyanazon érzést gerjesz
tik és eszmét költik fel az emberben, mint a nagy, dus városok kö
zelében közönségesen található nyomorék szegény faluk; például 
Bécs mellett Ehlend! 

Még e falun tul is megint egy régi torony vagy egyház romjai 
láthatók. A templomlocagoknok tulajdonítja a hagyomány vagy 
monda; az az hogy egy sem azon sajátlagi értelmében mint venni 
szoktuk, mert itt különösen, a nép a templomosokról ugy nem tud 
semmit, mint másról; de a monda azon nemét értjük ismét, melly 
nálunk az ugy mondott, vagy csak ugy képzelt, müveiteknél, meg 
a kalendariomokban olly erősen tenyészik és díszlik. Az egyszer 

csakug' finis épen ezen utóbbi kútfőből, még pedig, ki hinné, egy 
német kassai kalendáriumból, — ugyan hogy jött idáig s mit kere
sett itt — merítettük. Máskép, ha már meg kellene felöle vélemé
nyemet mondanom, szivesen megvallom, hogy az illy várromoknál 
római eredetökröl, templomosokról vagy rablólovagvárakról szóló 
regéket közönségesen egy értelmüeknek szoktam tartani azzal: hogy 
sajátlag mit sem tudni felölök; mi ugyan megint annyit is jelent
het, hogy már igen régi romok lehetnek; csak azt nem jelentheti 
soha sem, mintha az illy hagyományok valóban népiesek volná
nak. A népnek emlékezetében soha sem laktak sem a rómaiak, sem 
a templomosok, sem a rablólovagok, azért mitsemis tud rólok; az ö 
hagyományai és mondái, valamint tudománya és eszmeköre, sokkal 
egyszerűbbek. Amazokat csak a valódi hagyomány és monda nél
küli iskolai tudákosság gondolta ki. 

i F o l y m á u • • v r t L t n l O 

Az utolsó hudal basa. 
T ö r t é n e t i e l b e s z é l é s J Ó K A I M Ó R - t ó l . 

(Folyni". I 

A barát, kinek török nevével többé nem lesz találkozásunk, 
azt tanácslá Petneházynak, hogy menjen előre a Gellért-hegy felé, 
a hol Mihály püspök sírköve az útfélre vetve áll, neki még marad
nia kell mintegy fél óráig. Addig valami végezni valója van. 

Petneházy szót fogadott; a láz gyötrötte azon ház közelében, 
a hol olly mélyen megaláztatott, méhen, mert szivét érte a gyalá
zat. A barát egyedül maradt. 

Azalatt a Seytán házában folyt a dal, a dobverés, a csengetyüs 
nakara zörgése kihangzott az utczára. Telli a tánezhoz is értett, — 
mint akármelly utczai bayadér. A háremben igy nevelték. 

Hanem az mégis szivtelenség volt tőle, hogy szeretője előtt 
elhallgathatta, a mit atyjától megtudott, hogy annak csak egy 
napja van még élni. 

A fukar ajtaján ismét zörögtek a lakatok és vas rudak; ö 
maga nyitotta azt Telli előtt, ö maga zárta be utána. 

A leány kaftánja alatt egy erszényt rejtegetett: — a fukar Sey
tán bőkezű a bayadérek irányában. Midőn a gyalog hintóhoz ért, 
sietséges hangon monda az öregnek : „hol van társad, hívd gyor
san : a harmadik kiáltás előtt a vadaskert előtt kell lennem. 

Az öreg tudta azt jól : Petneházy volt akkorra odarendelve. 
— Társam nincs itt, nem is jö elö hamar, — viszonzá, — az 

imént három tolumbadsi ment erre részegen, azok belékötöttek, 
összeveszett velük, az őrjárat aztán mind valamennyit bevitte a 
gömbölyű toronyba; onnan reggelig ki nem eresztik őket. 

Az odaliszk nagyon megijedt e szóra. 
— Mit tegyünk? Nem lehetne-e itt valakit találni, a ki he

lyette a palankiuhoz állna? 
— Ha sokáig keresgélünk, legtolebb tolvajokra akadhatunk, 

a kik bennünket kifosztanak. Nekem ugyan semmim sincsen, de 
neked . . . 

— Hogyan jussak igy be a várba vissza? nőruhában feltűnők; 
mindent kitudnak. 

— Tanácslok valamit. A hintó* ülése alatt van egy <• >magbtt 
kötve férfi ruha; gazdája ott feledt. •; azt vedd magadra; igy visz-
szamehetsz a várba, ha a basa gyűrűjét mutatod; azt hiszik, valami 
megbízott izoglánja vagy, odáig majd én elkísérlek. 

— De hol öltözzem fel itt az utczán? 
— Hát eredj be a palankinba, ott senki sem Iát meg. 
Telli ugy tett; bement a palankinba s átöltözött. Nem is gya-

nitá, hogy azok Petneházy ruhái, a miket fölvesz. Mikor készen 
volt, az erszényt övébe rejté s ismét kilépett a palankinból. 

Körülnézett: az öreg nem volt sehol. Kereste; suttogva hívta; 
nem felelt senki; egyedül volt az egész sötét utczában. Az alatt, 
mig átöltözött, a barát ugy eltűnt a hintó mellől, hogy léptei 
hangját sem hallbatá. 

Látva, hogy magára van hagyva, elkezde futni a vár felé; azt 
hivé, valaki fut utána, pedig csak a viszhang volt az, a mit a ma
gas várfalak adnak. Elfuladva ért a várkapuig; mutatá az őrnek 
Abdi gyűrűjét; ha az őr kevésbé álmos, meg kellett volna ismernie 
remegéséből a nőt; igy szabadon hagyá a kapun bejöni. 

Az ismerős utczákou már visszatért az odaliszk bátorsága; itt 
többé nem rabolhaták ki; minden utczaszögleten katona állt, s az 
őrjáratok ellen megvédte Abdi gyűrűje. Sietett a vadaskert felé. A 
muezzim épen akkor kiáltott harmadikat,a midőn az alacsony kert-



ajtón belépett. Hátranézett: nem jö tán épen e perezben Petne
házy? — vagy már talán itt is van? ő türelmetlen szokott lenni 
Mint a kik igazán szeretnek. Millyen kár érte, hogy már holnap 
meghal. Ollyan szép ifju és meg kell neki halni. 

De minek mondaná ezt meg neki? minek rontaná el vele a 
mai napot. Hadd legyen még reggelig öröm, szerelem és mámor. 
Reggel ugy is ketté szakitja azt Abdi basa. 

Abdi basa azonban mást gondolt. A mint a piláfárus 
történetét hirül vette, rögtön átlátta, hogy Petneházyt sokáig szem 
elöl elbocsátani veszedelmes. Az ember ravasz, vagy legalább 
ravasz tanácsadói vannak; jobb lesz vele gyorsabban elbánni. 

Azt tudta, hisz kegyes elnézése volt rajta, hogy Telli a vadas
kert kioszkjában fog összejöni vélt férjével. Attól is tarthatott, 
hogy a nö elárulja férje előtt a veszélyt, melly feje felett függ. 
Roszul ismerte leányát. Azért ezúttal megparancsolá Telli anyjá
nak, hogy ma este leányát sehova se bocsássa; két mutcfellikát pe
dig kiküldött a vadaskertbe, hogy rejtőzzenek el a kioszk ajtajánál 
s u mint az éjjel egy fiatal férfi magyar köntösben az ajtón be akar 
menni, azt rögtön ragadják meg s vágják el a fejét. 

Tellinek könnyen sikerült anyja tilalmát áthágni, ki nem volt 
előtte egyéb, mint egy megvénült rabnő, ajándékokkal, édes itallal 
épen ugy megvesztegethető, mint a többi. Ö ez éjjel is kiment szo
kott kalandjai után, mik A b d i basa előtt mind Petneházy rovására 
mentek. A muezziin két kiáltása között pedig nem Petneházyé vol
tak a gyönyör órái. 

A két mutefellika unhatta magát erősen a vadaskertben, rá
j u k levén parancsolva, hogy sem álló helyű böl megmozdubiiok, 
sem egymással beszélgetniük nem szabad. 

Mikor a muezzim harmadik kiáltása elhangzott; akkor hallat
szott a kertajtó halk nyikorgása s utána közeledő léptek a kigyózó 
ut porondján. A két mutefellika jól figyelt arra. 

Néhány perez múlva a kioszkig érkezett, a kire vártak. Egy 
karcsn ifju magyar öltözetben. Arczát a sötétség miatt nem lehe
tett felismerni; de nem is volt arra szükség. 

A mint az ifju alak a kioszk ajtaja felé nyúlt, hogy u kulcsot 
a zárba belétegye, egyszerre előugrott kétfelől a két mutefellika, 
egyik hirtelen hátraszorította az áldozat két karját, a másik épen 
ollyan gyorsan lenyomta fejét, arczczal a föld felé s egy handsár-
villanás alatt a fö hajfürtjeinél fogva a zsoldos kezeiben maradt. A 
holttestet félretevék a bokrok közé, a levágott főt beletették az 
érte küldött bársony erszénybe s korán reggel felvivék azt Abdi 
basához; ki épen akkor kapott Belgrádból, a fekete nagyvezértől 
egy megdöbbentő izenetet, melly t u d a t a vele, hogy az úgynevezett 
Ihánzáde Mehemed dervis, nem egyéb, mint Gábriel Péter gyaur 
szerzetes, a volt imám régi rabszolgája, ki mig Sztambulból szám
űzetése helyére Budára utaznék, egy kis faluhelyen meghalt; a rab
szolga, egyedüli kísérője felvette ura köntösét, titkos iratait, s 
most nem egyébért tartózkodik Budán, mint hogy a vár gyöngéit 
kitanulva, arról a keresztyén tábornak tudomást adjon, s a kuruez 
vezéreket, a k i k még a portához hivek maradtak, elcsábitgassa. Vi
gyázzon Petneházyra, s a kémet akasztassa fel. 

Abdi basa övébe dugá a levelet, s asztalára helyezé a bár
sonyerszényt a levágott fővel. 

— Már vigyáztam reá — monda, a levél szavaira felelve. Ez 
nem árul el senkit. 

Azzal kifizetett a két mutefellikának kétszáz dinárt, megdi-
cséré őket, s rájuk bizá, hogy most meg menjenek el az imám szál
lására, s a mint megkapják, minden szó nélkül vágják el a fejét. 

Egy óra múlva jelenté a basa teszkeredsije, hogy a mutefel-
likák visszatértek; az iinámot nem találják sehol, hanem Íróaszta
lán leltek egy levelet, az Abdi basának szól; tudja meg, mi van 
benne. 

Abdi basa felszakgatá a levél zsinórjait s azt olvasá belőle : 
„Abdurahman! Sem engem, sem Petueházyt többé ne keress; 

majd megtalálsz bennünket, a midőn nem óhajtanád. Mire e leve
let olvasod, mi mind a ketten a keresztyén táborban vagyunk. — 
Barátod Ihánzáde Mehemed!" 

— De Petneházy nincs ott . . . suttogá Abdi, megdöbbenve a 
levél tartalmán s sietett az asztalhoz, mellyen a poronddal töltött 
erszényben a levágott fő állt, s felnyitva azt, kivette belőle a főt; 
— Telli feje volt az, szép borzas göndör fürtéivel, mellyekkel ugy 
szeretett játszani a basa. 

Abdi felordított dühében és fájdalmában. Majd a levágott fő 

ajkait, szemeit csókolá, majd meg átkokat szórt a barát és a ku-
ruezhadnagy ellen; hasztalan, a lecsukott szemek és ajkak semmi 
csókra fel nem nyilnak többé, 8 a menekülteket török átok utol 
nem éri ott, a hol vannak. 

A basa véráldozatokkal gyógyitá fájdalmát; a két mutefellika, 
ki e rosz szolgálatot, tevé, bámulhatott, midőn a jutalomnverés 
után egy órával a vesztőkaróhoz hurczolák őket; az egész hárem-
örség fejével lakolt; Telli anyját zsákba kötötték, kígyók és patká
nyok közé, ugy hajiták a Dunába; hanem mindez hiába volt már; 
a kedvencz leány meghalt elárult kedvese helyett, s azt nem köté 
Budához egyéb többé, mint a megtorlás álomüzö vágya. 

(Fely l i lau kf tve lktuk. i 

Hazai táj le Írások * népviseletek. 
11. Segesvári szászok. 

Egy nemzetiség sincs hazánkban, melly — bárha a környező 
népfajokkal szakadatlan érintkezésben magát tölök viselet, ér
zület, erkölcs, akár vallás tekintetében ugy el tudta volna szige
telni, mint az erdélyi szászság. Ez ősi nyelvét, szokásait, öltözetét 
hétszáz esztendőn keresztül az idegen földön is változatlanul meg
tartotta, s népélete mindenesetre figyelmet érdemel, a mennyiben 
szerfölött jellemző. E tekintetben az egyes vidékek lakossága 
között semmi különbség nincsen; mindazáltal a segesvári nép, mint 
a melly a szász-föld kellő közepében lakik, leghívebb typusul szol
gálhat. — Mindnyájan dolgosok, tisztaság-és rendszeretők, nagyon 
takarékosak, miért a vendégszeretet erényét is kevésbbé gyakorol
ják s az utast rendesen a szomszédba szokták igazitni. „Jobb em
ber lakik a szomszédban!" — ez a szálláskérönek adott stereotyp 
válasz, s már példabeszéddé vált felölök; ugy hogy őseink a ven
dégszeretet nálunk, kedvencz és otthonos erényét törvény által 
tárták szükségesnek hozzájok átplántálni, — meghatározván mind
azáltal, hogy mivel a Jámbor" nemzet sok zaklatásnak van kitéve; 
„az ingyen gazdálkodás, a szász atyafiaknál az utazókra nézve csak 
a szállás, fű, fa, széna és só dolgában engedtetik meg; egyebeket 
fizessenek illő áron. (1671. nov. art. 21.) — Rólok szól több jel
lemző adoma, mellyek azonban, valamint a vendégszeretetről 
szóló adoma is,* idö folytán vagy elavultak, vagy módosítást szen
vedtek. 

A szász többnyire tehetős, mert az ország délnyugati részének 
ipara, kereskedése s vele együtt pénze jobbára kezében van, s Er
dély legáldásosabb részén földmiveléssel is foglalkozik. Z. 

A g > üuiolestenyésztés erdekében. 
Olly tételt mondok és tűzök ki e czikknek nlapigéje gyanánt, a mellyre 

a tisztelt olvasóközönség mosolyogni fog, és azt mondja „ezt maga sem hiszi 
a közlő." — Ezen vad és túlzottnak látszó tétel pedig ez : .1 gyUmöcstenyést-
tés hiánya, egyik alapja mind lelki, mind testi romlottságunknak.— Baculus 
in angulo, ergo pluit (a bot a szögletben van, azért esik az eső), azt mondja 
erre a diákos ember; és száz nlvasó közöl talán egy sem fogja előre hinni, 
hogy lelki és testi romlottságunk mint következmény, illyenféle előzmények 
által is foltételeztethctik, mint a gyümölcsfatenyésztéB. — Nem is merem 
tehát saját meggyőződésemet c tárgyban előbb kimondani, mig e tárgyat 
kellőn indokolva nem látom. 

Bizonyos az, hogy az emberi kebelnek legszentebb, méltóságának leg
megfelelőbb tulajdona a kegyelet, és mindnddig, mig van valamelly tárgy, 
mi iránt ezen égi indulattal viseltetünk, legyen az bármelly élő lény, melly
nek boldogságára munkánk által befolyhatunk,és a mellyre egykor rátekint
vén, s keblünknek sajátszerű emelkedését érezvén azt mondhatjuk : ,.«• hasz
nos lény életét, kifejlődését, képződését nekem köszönheti" — ezen boldog 
öntudat először is önmagunk becsülésére vezet,de vezet egyszersmind mások 
hasonló érzelmei becsülésére is, oUyanra t. i. melly minden világi törvény
nél szigorúbban jelzi a határt u enyém és a tied között, a melly tanitja azt, 
hogy a milly édes reménynyel és gonddal ápoltam én tulajdonomat, annyival 
ápolta szomszédom is a sajátját, nem bántom azt tehát, mert becsülöm a 
magam és mások tulajdonát. 

Parányi volt a mag, a mellyből keletkezett az erdei tölgy, kicsi volt 
minden bűnnek kezdete is. — A fegyházakban száz tolvajt megkérdezhetünk, 
egytől sem fogjuk hallani, hogy tolvajlását legelőször ökrön, vagy más nagy 
értékű dolgon kezdte, hanem először krajczárt, azután garast, később forintot 
lopott, és miután az első apróság, mellynek magét törvénytelen urává tette 
a kis tolvaj, őt oUy kedves élvezettel ajándékozá meg, miért ne folytatná 
azt tovább? főkép mikor ezen csekély bün ellen lelkiismerete nem is tiltako
zott. — Most őszszel bemászik a fiu az ispán, vagv a pap kertjébe, ott gyü
mölcsöt lop, a zsákmány oüy jó, olly édes, hogy szájában marad mindig 



annak ize. Később a fiúval a szükségek is nőnek, már jövő évben miért ne 
vinné onnét a káposztát is el, mikor az sem kevésbé j ó , mint a gyümölcs volt? 

Később pedig mi különbség van a káposzta- és malacz-, disznó- és ökör
lopás között? — semmi, csak a tárgy értéke nagyobb, az pedig annál jobb , 
érdemesebb érte fáradni. — Emlékezzünk vissza gyermekkorunkra, vájjon 
nem tudjuk-e azt, hogy azon gyermek, ki soha azon undok vétségen, a lo
páson nem tapasztaltatott, őszkor, midőn a szép kék szilva, a piros körte, a 
szép édes alma reá mosolyogtak, ellenállhatlan kisértet lepte meg egész va
lóját, melly győzött rajta és lopni ment. — Vannak emberek, kik emberi 
szeretet, vagy emberi gyengeségből a velők született ügyvédi hajlamnál 
fogva minden vétket menteni tudnak, erre azt mondják, „ez gyermekdolog, 
ezt magam is megtettem gyermekkoromban, azután a hol van elég gyümölcs, 
ott jut ie, marad is ." — Már hiszen, hogy gyermekdolog, sz igaz annyiból, 
hogy kisszerű a lopás, de a vétek, ha kicsi, azért megszünt-e vétek lenni? 
vagy nem elég-e ez kezdetnek? Azután meg a kik azt mondják, hogy ők 
maguk is tették ezt, és még sem vált tolvaj belőlök, azok ne feledjenek el 
hálát adni Istennek, hogy akár a nevelés, akár jobb hajlamuk vagy lelkiis
meretük gátolák őket tovább haladni azon uton, melly embertársaik tilosára 
vezetett. — Azután mikor azt mondják, hogy a hol gyümölcs elég van, ott 
jut is, marad is, figyelembe veszik-e akkor azon czélt, mi az illetőt gyümölcs-
tenyésztésre birta? fog-e valaki a közönség számára ingyen gyümölcsöt ter
meszteni ? — Vagy mikor a szorgalmas tenyésztő látni fogja, hogy iparko-
dásának gyümölcse nem az övé, — ha látja, hogy nagy gonddal ápolt fái a 
gyümölcsök miatt megrongáltatnak, ha látja, hogy ezek miatt kertjének 
egyéb terménye sincs biztosságban, nem vetemedik-e azon gondolatra, hogy 
bár szive fájni fog utána, de kivágja azon nemes fát, mi számtalan gazem
bernél többet ér? — Azonban magam is szivesen beállok ezen kis tolvajok 
ügyvédének, mert való az, hogy ők sokkal gyengébbek, hogysem erősen 
akarni tudnának, és a gyümölcsvágynak, mi a gyermek természetében fek
szik, ellenállni képesek lennének. — D e ne legyen olly ritkaság köztünk a 
gyümölcsfa, legyen minden ház udvarában és kertjében néhány szilva-, cse-
resnye-, baraczk- és almafa, akkor nem fog kényszerülni senki, hogy lopva 
jusson ahhoz, mit Isten a természet által nekünk majdnem minden fáradság 
nélkül ingyen nyújt, és mellynek teljes élvezetére jogunk van. — Ez által 
sok gyermek gyenge erkölcse az első, és sokszor az egész életre határozó 
botlástól megóva leend. 

Testi romlásunknak miképen lehet alapja a gyümÖlcstenyésztés hiánya 
azt nekem nemcsak mint orvosnak, de mint nem szakértőnek is igen köny-
nyü lenne megfejtenem. — A mint az első cseresznye nyár elején pirulni kezd, 
mig csak az ősznek egész gyümölcstára ki nem ürült, azon embernek, kit 
Isten több gyermekkel megáldott, házából a beteg soha ki nem fogy. Ter

mészetünkben fekszik ugyanis, hogy minden évszakban sajátos, az évszak 
minőségéhez alkalmazott eledelek után vonzódunk, ezen vonzódás testünk 
szervezetéből folyik ugy, hogy mig télen a füstölt, vagy friss disznóhús égi 
manna gyanánt izlik, addig nyáron a kevésbé hevitő, könnyen emészthető, 
és hüsitő friss zöldségek és növénysavak után áhítozunk. — K i venné tehát 
rosz néven a szegény gyermekeknek, ha ők szinte remegnek egy kis gyü
mölcsért, és néha hozzá jutván, mohóbban élvezik azt kell étinél? hiszen Ők 
még közelebb állnak a természethez, ők még igazabb gyermekei annak mint 
mi felnőttek. — Es ha ezen élvvágyból származott kapzsiság nem engedi 
megválasztaniuk a j ó t a rosztól, az érettet az éretlentől, vagy is inkább nem 
levén annyi gyümölcsfa, hogy az egész nyári és őszi évszaknak azon rendben, 
miként éghajlatunkhoz ki van mérve, élvezhesse gyümölcsét, kénytelen elő
legezve hozzá nyúlni a még éretlenhez, vagy végre, ha a termesztő nem vár
hatván be mig az megérik, nehogy egy szép reggelen kimenvén kertjébe, 
fajét gyümölcstelen és letördelve találja, jobbnak látja gyümölcsét még éret
lenül leszedni, és azt ugy eladni, és legvégre, hogy orvosi rendőrségünk olly 
kevés óvatossággal bir, hogy azt árulni megengedi? — ki okozhatná ezekért 
a szegény gyermekeket? 

Ha az a gyümölcsfa oUyan volna mint a gabona, hogy a melly évben 
magvát elvetik, azon évben, vagy a másikban meghozná gyümölcsét, ugy 
hiszem, nem volna e tekintetben panasz. — De miután annak növéséhez évek 
kellenek, mi pedig a jelen emberei, miután apáink alfélét nem hagytak reánk, 
n e h o g y igaztalanok legyünk, vagy jobbak elődeinknél, mi sem akarunk j o b 
ban gondoskodni utódainkról, pedig igaz az, „hogy barbarorum est in diem 
vivere." — Ott van majd minden falu mellett a faiskola (szomorú paródiája 
sok egyéb iskoláknak,hol minden más, csak az nem neveltetik, a mi az intézet 
czélja), földhányással szépen elkeritve, de a mellyben káposzta, burgonya, 
kukoricza, és minden van inkább, csak fa nem, pedig azon felsőbb rendelet, 
mi ezek alapítását elrendelé, nem ezen czélt tűzte ki irányul, hanem, hogy a 
gyermekek jókor megismerkedjenek, és megkedveljék a gyümölcstenyésztést. 
— Mi szép volna az most, mintán hazánkban mindenütt az elkülönzés és 
tagosítás megtörtént vagy megtörténik, ha a gazda az ő tagját, mi most 
mindenestől sajátja, körül ültetvén gyümölcsfákkal, mint egy drága keretbe 
foglalván azt, azzal mutatna határt szomszédjának. — Ezen fácskák néhány 
év múlva annyi gyümölcsöt szolgáltatnának, hogy soha lopni nem kellene, 
soha érett gyümölcs szűkében a gazda nem volna, sertést hizlalhatna vele, 
szeszt főzhetne belőle, nyersen és aszaltán egész télre elég eledelt rakhatna 
félre gyümölcsből, pótolná ez a szegényeknél a kenyeret, tehetősbeknél is 
kellemes nyalánkság lenne, gyermekeknél pedig, k i k különben is télen a 
görvélykórnak az eledelek minősége által tétetnek k i , ezen eledelben azon 
kórnak ellenszerét találnák. Dr. Sikor József. 

T Á R H Á Z . 
K a k a s Márton levelei. 

C X I H . Levél. „Tündérujjak," dráma Seribe és Legouvétól , előadatott 
Feleki javára. 

Miket neveztünk eddig szépművészeteknek? Költészet, zenészét, festé
szet, szobrászat, színészet : ezek voltak azok. D e ugyan hát mivel érdemiet
ték azt meg? Mi nz a költészet? szavakból kurta és hosszú sorokat csinálni; 
divatlapjaink minden héten kétszer bebizonyítják, hogy ahhoz minden ember 
ért. A zenészét? furcsa hangoknak kiadása, a miknek semmi nyoma nem 
marad. Mit tnd a festő? Lefesteni ollyan dolgokat, a mik vannak; de ollyat 
ugyebár nem tnd festeni, a mi nincs? Hát a szobrász? Meztelen és félig mez
telen, vagy legfólebb egy palásttal eltakart embereket előállítani; no ez 
ugyan nagy dolog! Pláne a szinész! A z csak elmondja, a mit már má
sok leírtak; nem is szabad neki hozzá adni semmit. — Csak egy igazi 
művészet van a világon, a masamódság! Kiegészíteni, széjjel terjesz
teni, furcsábbá, szebbé tenni az emberi alakot, mint a hogy az a teremtő 
kezéből kikerült; tollból, selyemből, hallcsontból, lószőrből, szalmából, 
üvegből, czérnából, vasabroncsból kitoldozni a teremtés remekét; csudá
kat alkotni, bámulatos újdonságokkal lepni meg a világot; magával ra
gadni az emberiséget; teremteni azt, a mi előtt a királynék is meghódol
nak; a mi soha sincs, de mindig lesz, nem vénül, mindig ifjul, a mindenütt 
uralkodó divatot: — ez a művészet; ez a lángész! 

Seribe és Legonvé urak voltak ollyan szerencsések, ezen tizedik mú
zsát bevezethetni az Olympra (ezóta a többi kilencz is mind krinolint és hat 
volánt visel), a tündérujjak egy fiatal herczegi árva ujjai, ki elűzetve roko
naitól, Parisba megy, s ott első divatárusné lesz, ki magának palotát, uri 
fogatot, tömérdek pénzt szerez; hatalmas befolyásával (miután minden előkelő 
úrnő nála dolgoztat) később nagy galibából szabaditja ki uri rokonait, pénz
zel is segíti őket, mikor felakadnak, s végre, miután egy herczeg nőül kéri, 
azok által ismét családtagul elismertetik, s azután régi kedveséhez nőül 
megy; krinolingyárt állit fel, iwonyu gazdag lesz és tart diktiókat arról, 
hogy millyen szép dolog a „munka." Parisban ez a darab irtóztatón tetszett; 
a mi az ottani divatárusnők nagy száma mellett igen is természetes. Egye
nesebb uton nem is jöhet egy költemény divatba, mint ha a divatkezelőit 
magasztalja. Elég ügyesen is van összeállítva,akár egy szalmakalap; szalma 

ugyan, de szépen van fonva, pompásan feldíszítve. A szerepek elég j ók arra, 
hogy a művészek bennök kitűnhessenek; a mint hogy ki is tűntek. A morál 
is elég szép benne: a munka nem szégyenít meg senkit: a munka után nyert 
vagyon tiszteletreméltó; melly mondatokat mindannyiszor mégis tapsoltuk, 
minthogy magukban véve igazak; — hanem egy csalódás még is van a lát
szatban. Munka alatt eddigelé ollyan foglalkozást értettünk, a mire vagy ész, 
vagy erő megy fel; ámde egy krinolingyár kezelése lehet jó keresetmód, de 
nem munka; miután a divat épen csak a világ hülyeségén, emberi hiúságon 
alapul, a mit bizonyít változékony természete is. H o g y mi a munka? azt a 
szegény jámbor férjek mondhatnák meg, kik estenden kifáradtan térnek 
meg a hivatalszobákból, a boltokból, a műhelyekből, betegek látogatásából, 
tanóráikról stb., hogy otthon divatarusnői árjegyzékekben gyönyörködje
nek. Hasonló j o g o n mondhatná az, ki vagyonát börzejátékon szerezte, hogy 
esze után gazdagodott meg. Tiszteljük a divatárusokat, hogy széles krinolin-
jaink legyenek a földön; de azért más a „munka," meg más a „ d o l o g . " 
(Jaj be unalmas prédikátor lett kendből Kakas Márton, a mióta bort nem 
iszik!) Kakas Márton. 

V o l t - e a cz igányok között z e n e s z e r z ő ? 

A Vasárnapi Ujság 40-ik számában egy érdekes czikk van, a lelkes 
Ujfalussy Lajostól. Kezet fogok teljesen Ujfalussy úrral; örvendek, hogy 
nem akadtunk most össze, mint Frank Ignácz szerzeményei miatt, a hol én 
szintén az eredetiség ellen soha nem szóltam. No de, ez már elmúlt! Most 
csak Lisztünk állítása van napirenden! Hogy a magyar zene a czigányoké 
volna, azt már senkisem hiszi! nem is hitte; és én tudom, hogy Liszt már 
maga is megbánta á l l í t á s á t . ( ? ) 

Azonban Biharyról az mondatik U . L . ur czikkében, hogy ö csak egy 
pár j ó nótát szerzett; ez talán nem ugy van,— Bihary János sok j ó magyart 
komponált; édesatyám, gróf Fáy János juratusféle pesti időzésében, Bihary-
tól több mint 36 lassú magyart leirt, mellyek közöl néhányat Bihary, atyám 
szobájában komponált, de e magyarokból kezemhez vagy 8 jutott csak 1 — 
Biharytól sokan loptak, sokan szerzeményét maguk neve alatt adták ki. R ó 
zsavölgyi a „Hat vágás" D-moll hires magyart, magáénak lenni v a l l o t t a , a 
mi fillentés, mert azon páratlan eredeti magyar szellem van e szerzemény-

A V a s á r n a p i Ujság és Polit ikai Újdonságok e l ő f i z e t é s i d i ja e g y negyedévre 2 ft. 5 0 k r . njpénz. 
V V a s á r n a p i Ujsag és M a g y a r Saj tó előfizetési dija e g y negyedévre . . . . . . . . . 5 , . - . , 



ben, melly a halhatatlan nagy Biharyt annyira jellemzi! — És élő ember 
most is Rudits Márton Gömörme gyében, ki Biharytól tanult, és jelen volt, 
midőn Bihary a „Hat vágást" először a Belcznay-kertben Pesten, mint leg
újabb szerzeményét eljátszotta. Ezt monda Liszt János is nekem Fajban 
sokszor. Hát a hires friss „Országunkban futkározó' ' — 
ez is Bihary tulajdona, és most is a legeredetibb friss magyar, az egész vilá
gon tán; hát a hires F-dur ugrós, mit maga Liszt olly felségesen játszott! 
A régi czigányok, mint Arvai, Cséri, Bihary, dinka-Panna, Barna Mihály, 
Gyuritsa és Tyutyu valóban sok szép eredeti darabot komponáltak. 

Vol t bizony szerző is a régi czigányok közt, ez tagadhatatlan; de fáj
dalom, napjainkban történik ollyan dolog, mit nem szivesen említek! Nemrég 
Patikárus neve alatt jelent meg Pesten nyomtatásban néhány igen szép 
szerzemény, lelkesen játszottam el, éltettem Patikárust; — hát egyszer csak 
megtudtam, hogy a szerző Pecsenyánszky, a kinek kegyességéből lett a zene 
Patikárus név alatt kinyomtatva, ergo : 

Hos ego versiculos feci, 
túlit altér honoresl 

Illyen visszaélések igen gyakoriak! — Bihary idejében nem is voltak 
mindjárt az emberek készen olly hamar a nyomtatással, mint most. 

A czigányoknak tehát szintén volt sok j ó szerzeményök, de a zene min
dig Árpád népének tulajdona volt, s nem eredett a Ganges partjain, de 
soha 1 

A Vasárnapi Újság t. szerkesztője csillag alatt azt kérdi, hogy való
ságos müvei-e a czigányoknak azon zenedarabok, mellyek neveik alatt 
járják be a világot!? Erre csak azt mondhatom : másokról nem felelek, 
de a mit én közlök, az igazi, mert forrásaim ellen nehéz kételkedni! Bihary 
müveit atyám után bírom, Csermák műveit Boly úrtól szereztem, kinél Cser
mák négy évig lakott; Lavotta szerzeményeit Liszt János, Zomb József, KIo-
busitzky cs. kir. kamarás uraktól bírom, kik Lavottát évenkint látták, hal
lották, és cele társalogtak! *) Czinka-Panna néhány magyarjait bírom főt. 
Vatzek Károly, néhai jászói premontrei kanonok úrtól, ki Jászon mint 93 
éves aggastyán halt meg ezelőtt valami 33 évvel, és ki Czinka-Pannátjd/ 
ismerte; a „Veszprémi Füzetek," mellyek a lelkes Ruzsitska és Sebestyén 
Gábor urak által láttak napvilágot, szintén hiteles kutforrás! 30 éve, mióta 
régi magyarokat vadásztam; Liszt János, Rudits Márton stb. kedvenczeim 
valának, kik igazán a Bihary, Csermák és Lavotta iskolájából valók! Birok 
magyarokat Végh János úrtól is, kinek édesatyja, Csermák legnagyobb pro-
lektora coll, A mit közlök, az eredeti, valóságos! — csakhogy persze a zon
gora természete, kivált a hatást annyira előmozdító négy kétre való felte
vés, néha kis változást kíván a tételben, de azért a dallam (melódia) megma
rad! Voltak tehát bizony a czigányok között is derék zeneszerzők és hatal
mas játszók, de azért a mi zenénk sohasem volt az övék!— Gróf Fáy Istcun. 
a máltai rend vitéze. 

Felszó l í tás M a g y a r o r s z á g c i i g á n y b a n d á i h o z . 

Édes fiaim! Engedjétek meg, hogy én, a magyar zene egy régi kedve
lője, a magyarok egykori, tán nem utolsó zongora-játszója, és régibb időkben 
sokaknak fajotokból bőkezű segítője, egy meleg szót intézzek hozzátok. — 
Reménylem, kérésem nem lesz foganatlan. Tudni fogjátok ti is azt, mint 
nagy elődeiteknek, Bihary, Czinka Pannának stb. unokái, hogy a magyar 
zenének fő hangszere egykor a tárogató volt. Ezen hangszer, minden régi 
ember egyhangú állítása szerint, legszebb hangszere volt a magyar nótá
nak; hatása olly rendkivüli volt a magyar sziv re, melly leírhatatlan. A táro
gató kiment a divatból azért, mert fúvása kissé erőtetésbe került; második 
oka az, hogy Rákóczy idejében, a seregeket a tárogatóval lelkesitették, és e 
miatt, Heiszter tábornok, e hangszereket mindenütt elégettette, — ezt 
mondja Gerando is „Erdélyi utazásában;" azonban ez nem látszik igaznak 
lenni, mert először olly hatalmas vitéz sereg egy tárogatótól bizonyosan 
meg nem ijedett; másodszor l í . Lipót koronázásánál Pozsonyban a tárogatót 
hatalmasan fújták. Ugyan ez történt, Fux egri érsek beiktatásán is, hol e 
hangszert a jászok és kunok fújták. 

Eleget igyekeztem, fáradtam életemben, e hangszert föléleszteni, de 
soha reá nem akadtam; hallottam ugyan (mit Egressy Gábor is emlit „Nap
lójában," némi homályosan), hogy Szerbiában itt-ott még létezik, de nyo
mába soha sem akadtam. — Bezzeg nagy volt örömöm, midőn egy hazám-
fiától haliam, hogy hallotta a tárogatót Nyitrán a gr. Károlyi Lajos főispáni 
beiktatásán a bandériumnál, és ő is mondotta, hogy hangja rendkivüli hatást 
tett a hallgatókra; de azóta ismét hallgattak a dologgal, és minden fáradal
mam mellett sem tudtam Nyitramegyében e hangszer nyomába jutni. 

Már a remény is elhagyni kezdett, midőn minap Örömkönyekkel olvas
tam a Vasárnapi Újság 40-ik számában e czikket : „A tárogató necü magyar 
hangszer Nyitrán." Köszönet, ezer köszönet a beküldő urnák és az általa 
emiitett Ligats-családnak, hogy ha e hangszer az igazi egykori tárogató; de 
hogy az lesz, szintén meg vagyok győződve. 

No fiuk! hát már most, ha igazi becsületérzés, hazafiság, és művészi 
felemelkedés van kebletekben, — rajta! siessetek Nyitrára, keressétek fel 
Ligats urat, tanuljátok ki a magyar nép egykori kedvencz hangszerének 
természetét I 

A z első közületek, ki a fuvást e hangszeren tökélyre viszi, bizonyosan 
nagyobb szeretetet fog a hazában nyerni, mint minden hegedülésével. Ta
nuljátok meg, és lépjetek majd fel, és mutassátok be a magyarnak, régi 

* ) A t. gróf ur feledi, hogy Csermák éi Lavotta nem voltak czigányok. — Szerk. 
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kedves hangszerét, és egyik drága, de elfelejtett örökségét. — Ha Bihary 
hires dudása, ki később az Eszterházy gyalogezred bandájánál klarinétos 
volt, hires dudálásával annyira tetszett, minél inkább lesz ez meg a tároga
tóval ! Reménylem, fognak akadni jómódú hazámfiai között többen, kik szi
vesen egyet-kettőt közületek el fognak egy-két hónapra Nyitrára küldeni, 
Ligats úrtól a tárogató fuvását megtanulni. Kérem e csekély áldozatra az 
illetőket. 

A mennyire haliám, Vatzek Károly egykori jászói kanonok úrtól (ki 
rendkivül ügyes volt egykor a hagedün és pásztorfurulyán), a tárogató legin
kább lassú szomorú magyarokban tett leírhatatlan szép hatást a magyar 
szívre, és a bandáknál is csak néha fúvatott. Czinka Pannának még volt 
tárogató-fuvója, de már Biharynak nem! Előttem áll most is, a tiszteletre 
méltó öreg, a szép liliom és hattyú fehér premontrei öltözetben, ősz hajával, 
midőn a jászói szép völgyben, a praelatura kerti lugasaiban, mellyet a Szinva 
kristály folyója csörgedezve elevenit, sokszor beszélt velem Czinka Panná
ról, — monda, hogy lassú magyarokban, sokszor az első részt ő maga húzta, 
csendes kisérettel, a második részét a magyarnak pedig az egész kar, és e 
között a diadalmas hangú tárogató! Monda a fennevezett kanonok ur, hogy 
a tárogató hangja azonkívül még harczias szellemű verbunkosokhoz igeu 
illett, mi onnan is látszik, hogy e hangszer régenten a táborban nagyon sze
repelt és a bandériumokban! Heltai Gáspár és Spangár is krónikájában tesz 
említést a tárogatóról, midőn a dandárokról és táborszemekről van szó. 

Leteszem tollamat, abban az édes reményben, hogy hazánk czigányai, 
kiknek a magyar zenebandákban való működés kenyerük, már csak haszon
ból is, a dolog után fognak látni. Ha pedig műkedvelőink közöl fog e rész
ben valaki szerepelni, akkor örömem kettős lesz. Azon honfitársaimat pedig, 
kiknek az élet örömei még mosolyognak, kérem hazafi sziv vei, segítsék nagy
lelkűen pár forinttal e czélra j o b b czigányainkat. Talán az ég megadja ne
kem még azon örömet, szomorú sorsomban, hogy e hangszer országunk 
téréin, rónáin, hegyein, palotáiban és csárdáiban ismét diszesiteni fogja ban
dáinkat, a régi magyar ős időket szivünk elé fogja varázsolni, és ez Ázsiá
ból édes eleink által kihozott hangszer, ismét előbbi állását a magyar földön 
elfoglalja, i — Gróf Fáy István, az uralkodó máltai rend vitéze. 

Iroda lom és művészet . 

-f- (A „Kecskeméti protestáns közlöny") 1859. évi 4-ik füzete megje
lent. Főbb czikkei : „ A theosophia alapvonásai;" „Aristoteles rendszere," 
Tóth Józseftől; „ A biblia Istentől ihletett," Papp Károlytól; „ E g y czikkely a 
homiletikából" Szász Károlytól ; „Tanulmány Homer költeményei fölött," 
Szabu Károly pápai tanártól. Ezekhez járul több könyvismertető ée polemi
kus czikk. A Közlöny előfizetési ára három füzetre 3, egyre 1 pft. 

0 Újra megjelent : A szántóvető Aranyszabályai, rövid utasitás kis 
gazdák számára. A z országos Magyar Gazdasági Egyesület által jutalmazott 
pályamunka, irta Kenessey Kálmán. Második kiadás. Kiadta a megyei nép 
számára ajándékul Hevesmegye Gazdasági Egyesülete. Örvendetes haladás
nak tekinthető, hogy e második kiadást 5000 példányban volt szükséges 
nyomatni, mi arra mutat, hogy népünk igenis fogékony arra, a mi j ó . Csak 
minél több illy jeles könyvet nyújtsunk kezébe. 

+ („Magyarnémet és németmagyar Vadászmüszólárra") a „Vadász- és 
versenylap" szerkesztősége aláírási ivet bocsátott ki. A munka 1500-nál több 
vadászmüszó-tartalommal folyó 1859. évi december 1-én fog megjelenni. 
Aláírás : 50 uj krajezár egy példányra; nyolez aláíró után egy tiszteletpél
dány jár. A z aláírások november végéig a „Vadász- és Versenylapok" szer
kesztőségéhez (Pest, szervitatér 3. sz.) küldendők be. Megjelenési idő: decem
ber első hete. 

+ (Tóth Kálmán „összes költeményeire") Heckenast Gusztáv mint ki
adó, előfizetést nyit. E versgyűjtemény két nagy s díszes kötetben, f. október 
hó 15-ig fog megjelenni, a szerző aczélmetszetü arczképével. Előfizetési dija 
a két kötetnek (600 lap) 2 ft. 50 kr. ujp. november eUejétől fogva bolti ára 
3 ft. Tiz előfizető után egy ingyenpéldány jár. 

•+• (Hugó Viktornak „A századok legendája") czimü legújabb munkája 
igen j ó keletnek örvend. A munka B e p t . végén jelent meg, s a belőle Parisba 
érkezett első szálitmány (3000 példány) okt. 1-én már elkelt, pedig egy-egy 
példány ára 15 frank. 

- f (Lisznyai Kálmán dalaiból) Kertbeny egy füzetet adott ki München
ben német fordításban 

+ (Körész Kelementől a szakjelekről) nyelvészeti tanulmányok jelentek 
meg. A szakjelek vagy írásjelek helyes alkalmazása nem könnyű dolog, pe
dig ettől sok függ az olvasmány megértésére; azért a munkácska megérdemli 
a figyelmet. 

+ (A „Divatcsarnok") septeniber végével egy időre megszűnt, s mint 
halljuk, novembertől kezdve Werfer könyvnyomdász fogja azt átvenni. 

+ 1: Óvári Lipót által szerkesztett „Alföldi Kalauz") czimű szépiro
dalmi, ismeretterjesztő s útbaigazító képes naptár Goldscheidernél Aradon 
megjelent. A z olvasmányi részen kivül található benne a nagyváradi kerület 
közigazgatási, törvénykezési, pénzügyi s városi tisztikara, valamint az azon 
kerüietbeli ügyvédek, közjegyzők, orvosok, sebészek s mérnökök névsora, 
Pótlékul Csongrád, Heves és Szolnokmegye van még hozzákapcsolva. Ára 
e 4-rétben s másfél száz lapon megjelent naptárnak 1 ft. 

+(Dumas ..Kameliás hölgy") czimü híres regényét Babos Pál fordítása 
szerint Lampel Róbert ki fogja adni. 

* ) A kísérletet mi is czélsxertinek látják i azért részünkről ís ajánljuk a tisztelt 
gróf felszólítását az iUetdk figyelmébe. S z e r k . 



• + • i Ormiul' Bertalan ét Herz Janót) azon kérést intézik a „Magyar 
Bomanzero" gyűjtői és előfizetőihez, hogy küldenék be mennél előbb az 
előfizetési pénzeket, a „Magyar Romanzero" kiadójához Herz János úrhoz, 
mivel e müvet elébb kellett sajtó alá adni, mint szándékozva volt, hogy a 
kitűzött napon pontosan megjelenhessék. 

+ (A „Hegeditné-emlék" ügyét), a „Hölgyfutár" szerint gróf Ráday 
Gedeon, mint a szinház igazgatója, felkarolta, 8 tanácskozmányok is tartat
tak már nála ez ügyben. Az elhunyt művésznő kis fiának jövőjét is biztosí
tani akarják. 

+ (A „Ploermeli lm, sir > első felvonási nagy diszitménye már megér
kezett színházunkhoz. Meyerbeer e legújabb dalmüve hir szerint nz uj év 
első napjaiban fog nálunk szinre kerülni. 

-f- (Feil Frigyet zongoramüvétz,) kinek művészi játékát a mult téli 
kamarahangversenyekben többször volt alkalmunk hallani, hosszasabb távol
lét után ismét körünkbe érkezett, hogy állandóan köztünk maradjon, s több 
hangversenyben közreműködjék. 

+ (Soattitt Jánot jelet zenetzerzőnk) következő hat szép darabja u. 
m. Huszár-csárdás, Hangbokréta-csárdás, Récsei emlék, Ida-CBárdás, Balta
vári emlék és Széplaki emlék, mellyek sokáig nem voltak kaphatók, most 
ismét megszerezhetők Rózsavölgyinél 1 ft. 50 kron. 

+ (Hauter a hires hegedűművész), ki még Austráliában is adott hang
versenyeket, mint a „Hölgyfutár" irja, legközelebb szülővárosába Pozsonyba 
érkezik. Valószínű, hogy Pestre is eljő. 

E g y h á z i f-s iskolai hirek. 
— Debreczen, okt. 9. (A tiszántúli ref. egyházkerület közgyűlése.) ük t . 

2-án tartott helvét egyházülésnek tudomására juttatá a városi tanács, hogy 
a községtanács az egyház szükségeire a belső legelőből szántásra alkalmas 8 
aj városhoz közel eső 150 katastralis holdat ajándékozott. — Ugyanekkor a 
leány főbb itkola vezetésével özv. Valkóné 1000 ft. fizetéssel bízatván meg, 
fölhivatni határoztatott, hogy lejövén, az iskolát a megbizottakkali értekezés 
után mielőbb nyissa meg, az iskola helyiségéül a huzamos ideig gátul szol
gált Halmágyi-féle ház fogván szolgálni. Tisztelt főgondnokunk hivatala 
után járó tiszteletdíjról lemondván, 6 azt az egyház szükségeire fordíttatni 
ajánlván, ezért neki elismerés szavaztatott. — A históriai emlékű Rákóczy 
nagy harangnak még az 1802 évi tűzvész alkalmával a toronybóli lezuhaná
sakor történt megrepedése az azótai folytonos használat miatt tovább ter
jedvén, elhatároztatott, hogy az lehetőleg kiigazittassék, újra öntetése azon
ban a kegyelet megsértése levén, ha a kiigazítás nem eszközölhető — csak 
ünnepélyesb szertartásoknál — kongattassék. 

A tiszántúli superintendentia még augusztusi közgyűléséből elhatá
rozta, hogy gyűléseit október első napjaiban tartandja meg; ezen hó 8 s kö
vető napjai tűzetvén ki helyettes superintender.s ur által, a nm. helytartósági 
osztálynak a végett jelenté be e határidőt, hogy a néhány év óta szokásban 
levő oszágfejedelmi biztosságot rendelje ki; — október 7-én érkezett meg a 
válasz, melly szerint az illető magas minisztériumnak azon rendelete adatik 
tudtul a debreczeni helyettes superintendensnek, hogy az uj nyiltparancs 
szerint a gyűlések biztos nélkül tarthatók. — A 8-án kezdetét vett közgyű
lésen a tul a tiszai egyházkerületet képező 13 tractus képviselői mind meg
jelentek, — s a szokott buzgó imádkozás után egyhangúlag kijelentetett, 
hogy e közgyűlés a titzántuli superintendentiáé, s a pátens szerint más egy
házkerületekhez kapcsolandott egyházmegyék mind egyházi, mind világi 
képviselői egyenkint kijelenték, hogy ők valamennyi egyházközségeikkel a 
tul a tiszai kerületnek kiegészítő tagjai maradni óhajtanak, s ennek mind 
bajaiban mind örömeiben osztozni kivannak, s kérték a közgyűlést, hogy e 
buzgó óhajtásaik .elérésében őket gyámolitsa. — Melly után elnök superin-
tendens ur előadó, hogy ő a cs. k. n.-váradi helytartósági osztálytól felhíva
tott, miként a protestáns ügy rendezésére vonatkozó nyiltparancsot, s mi
niszteri ideiglenes rendeletet a debreczeni egyházkerület rendezése s fögond-
nok választatása által hajtsa végre, s addig az ideiglenes főnöki teendőket 
teljesítse; — ő azonban a törvényes erővel biró kánonok szerint e tárgyat 
mint nagyérdeküt közgyűlésnek bejelenteni kötelességének ismerte, — s 
kérte, hogy mind a cs. nyiltparancs, mind a magas miniszteri rendelet felol
vastassanak. Nem is kisértem meg, mert nem volnék képes, szalontai egy
házmegyei segédgondnok Titza Kálmán urnák e nyiltparancs és miniszteri 
rendeletre vonatkozó, logikai renddel s protestáns szellemtől áthatott velős 
beszédét csak kivonatban is lcirni, csupán az eredményt közlöm rövideden : 
a tiszántúli superintendentia közgyűlése egyházi s világi tagjai egyhangúlag 
elhatározták, miként tartozó jobbágyi tisztelettel, de egyszersmind alatt
valói hü őszinteséggel kéressék meg Ő Felsége egy alázatos feliratban,hogy 
kegyelmes nyiltparnncsát, mint a protestánsok autonóm jogait igen sok te
kintetben megszorítót visszavenni, a protestáns státust az 1848 előtti állásba 
visszahelyezni,annak saját rendezésére zsinattartást engedni,s az attól eredő 
törvényjavaslatokat magas trónja elé juttatni kegyelmesen méltóztassék. — 
Ezen végzés s illetőleg felirat valamennyi prot. egyházkerülettel közöltetik, 
— s ha ezek is szükségesnek látják — a feliratot küldöttség nyujtandja által 
melly az azok által is kinevezendő küldöttségekhez fog csatlakozni. Mint
hogy pedig reméleni kell, hogy Ő cs. k. Felsége a jobbágyi hűséggel felter
jesztett kérést teljesíteni méltóztatik, meghagyatott a titzántuli egyházkerület 
minden orgánumának, hogy a kegyelmes válasz megérkeztéig hivatalos 
teendőit az eddigi szokás és gyakorlat szerint teljesítse. — T ö b b érdekes 
tárgy is vétetett fel a közgyűlésen, mellyeknek érdeke azonban a közlött 
nagy fontosságú mellett kisszerűvé válik. — A 

4- (A tannyele ügyében a petti egyetemnél). A „ M . S ." azon minapi 

közlésünket, hogy a pesti egyetemben a most megkezdett félévben magya
rul előadandó tárgyak az összes előadásoknak csak hatodát teszik, azon ne
vezetes ténynyel pótolja, hogy ezen magyar hatodban is a jogtanulói pályá
nak két első évére szabott kötelezett tantárgyak közöl egyetlenegy sem fordul 
elő. Ezen két évben minden kötelezett tantárgy németül megy. A harmadik 
évi folyamban három kötelezett tantárgy megy magyarul. A vizsgálatok 
most is németül történnek. 

I p a r . g a z d a s á g , kereskedés . 
0 (A borkő.) A „ G . L . " következő sorokat közölnek : A mezei gazda

ságnak még eddig kevés figyelemre méltatott mellék terményei közé tartozik 
a borkő, mellynek összeezerzésével az utóbbi időkben még inkább foglalkoz
tak, de azért az összeszedett borkő csak egy kis részét teszi a létező nagy 
mennyiségnek. Pedig a magyarországi pinczékben levő hordókban heverő 
borkő jelentékeny becsű, és annak összeszedése több figyelmet érdemel az 
eddiginél. H o g y ezen földmivelési ág ezideig elhanyagolva vol t , annak 
oka kétségkívül az, hogy nincs biztos piacza és az ára igen csekély. Hogy 
ezen bajon segítve legyen, alulírott késznek nyilatkozik jó l kimosott és tö
kéletesen kiszárított borkövet bármelly mennyiségben a lehető legjobb áron 
átvenni, és igy a borkőeladásnak egyenes piaezot nyitni. H o g y a borkőt 
kereskedési czikké el lehessen készíteni, elegendő a borkőtartalmas hordókat 
a borseprő eltávolítása végett kiöblinteni, a hordódongákra tapadt borseprőt 
vizzel jól lemosni s akkor a borkővet a lehető legnagyobb darabokban le
szedni, szellős padláson kiszárítani és papírral kibéllelt hordókba rakni. — 
Dr. Wagner Dániel, gyógyszerész a „nádor"-nál (Pest, váczi-uteza 59. ez. a.) 

s\ (Arany ét ezüst.) Francziaországban az arany folytonosan szaporo
dik, mig az ezüst egyre fogy. A vámhivatalok jelentése szerint ugyanis ez év 
első nyolez hónapja alatt bevittek 623,177,700 franknyi aranyat 140,322,500 
frank ezüstöt. A mult évben ugyanezen idő alatt bevittek 406,419,000 fr. 
aranyat s 109,836,480 fr. ezüstöt. Tehát az idén bevittek 769,500,200 fr. 
aranyat s ezüstöt, tavaly pedig csak 510,255,480 franknyit. — Kiment 
1859-ben 159,693,200 fr. arany, 447,013,880 fr. ezüst; 1858-ban pedig 
46,127,100 fr. arany s 113,319,540 ft. ezüst. Tehát egy év alatt az arany 
forgalma 466,484,400 frankkal szaporodott, ellenben az ezüsté 300,691,380 
frankkal csökkent. 

A ( i l földmivelőnek annyira ártalmat földi bodza irtása) n „Magyar 
Gazda" szerint legczélszerűbben eszközölhető vas-eke által}, a fa-eke erre 
kevesbbé alkalmas, mert megtalpallik. Tehát szántás által leginkább ki lehet 
irtani, ez okból a váltógazdaságokban nem is fordul olly bőségben elő, mint 
a hármas nyomású volt jobbágyfóldeken. Itt azonban irtása öntudatlanul is 
és mindegyre nagyobb mérvben eszközöltetik azáltal, hogy a nép gyümöl
csét különféle czélokra használja s magról szaporodását akadályozza. Ugyanis 
bogyóiból izgét készít, mellyet a gyógyszertárban mint mellkönnyitő szert 
ad el, vagy szeszt főz belőle melly visszataszító illattal bir, de egy gyüszü-
nyi belőle kánikulai izzadságba képes hozni az embert, végre magjából olajt 
üttet, melly a világon tán a leghathntósb hashajtő s hánytató-szer. Ha a 
földi bodza illy hathatós tulajdonokat rejt magában, akkor a földet minden
esetre igen meghúzza, s igy irtása kétszeresen hasznos — mig tán jeles 
tulajdonainál fogva divatba nem jő haszonnövényként tenyészteni. 

0 (A török-szent-miklósi lóverseny okt. 2-án.) Néző közönség a borús 
idö daczára szép számmal jelent meg. A Pony versenyben : Sztráda Béla ur 
„Pompás" lova lett nyertes; az 500 ftos egyleti dijt gr. Szapáry Iván „ A l -
borak"-ja kapta meg; a mezőgazdák versenyére 11 lovas állt ki, mellyek közöl 
Csiga János szeghalmi gulyás fakó lova 100 ftot, Btkos Gergely török-sz.-
miklósi lakos lova 75 ftot és Kellé Sándor fegyverneki lakos lova 25 ft. 
nyert; az ügető versenyben négykerekű szekérben két lóval, Mocsáry Miklós 
ur két pej lova kétszer első, az 1 angol mérföldnyi pályát ügetve másodízben 
3peroz s őOmásodpcrcz alatt haladta meg; az ugrató versenyben az asszony
ságok diját, a fönebb említett „ A l b o r a k " vitte el. A versenyt még tánczestély 
és másnap egy kopószat követte, mellyre azonban nem sokan jelentek meg. 

Kozintéze tek . egyletek. 

— (Pályázat a magyar Kertészeti társulat kertészi állomására.) A tár
sulat igazgató választmányának folyó 1859-diki october o és 7-dik napján 
tartott ülésének jegyzőkönyvi 6-dik pontban meghatározott kertészi állomá
sára pályázni kívánók, am. kertészeti társulat igazg. választmányához czim-
zendö folyamodványaik benyújtására folyó 1859-ik év october utolsó napja 
határoztatott zárnupul, — az akkoron megválasztandó társulati kertész uj 
állomását f. év december l -sö napján elfoglalni köteles. A társulati kertész 
javadalmai: szabad lak, — havi részletekben fizetendő évenkénti 400 frt, 
minden a társulati kertben tenyésztett gyümölcsfa és csemete eladási árának 
egy ötödrésze, azaz száztól 20 frt: és a konyhakert haszonvétele. Azonkivül 
a faápolásban képzendő intézeti növendékeket évi 60 frtért köteleztetvén 
tartással ellátni, tanítási ösztöndíjul minden növendék után (négyen fölül) 
10 frt jutalmat nyerend a társulati pénztárból. Óhajtandó, hogy a pályázók, 
a mennyire lehet, személyesen jelenjenek meg a pályázás zárnapjáig. A z 
igazg. választmány meghagyásából — Lukácsy Sándor, titkár. 

A (A Kertészeti társulatnak) okt. 8-ig 1910 rendes tagja által alapít
ványban 7280 ft. és éves jövedelmekben 5849 ft. van biztosítva. 

A (A pestt orvosegyetem.) A z „Orvosi Hetilap" irja, hogy az ujabban 
tett változtatások által ez orvosi tanintézetünk szép lendületet nyert, habár 
azok által nem emelkedett is annyira, miszerint számára az önálló tudomá
nyos élet mindenkép biztosítva lenne, avvagy országunk szükségeinek meg-



felelhetne. E változtatások a tanerők és taneszközök szaporodásából állnak. 
Ugyanis a sebészi kóroda az eddigi 14 ágy helyett 28, a szülészeti 26 helyett 
31 s egy külön nőkórgyógyászati osztálynak is ágyat nyert; a belgyógyá
szat 7, a szemészet 8 betegágygyal gyarapodott, s az előadási termek szapo
rodásával a tanórák kényelmesb elrendezése is lehetségessé vált; — az 
állattani múzeum darabjai rendbeszedvék; az élettani intézet uj készülékek
kel gyarapodott nemcsak, de tudományos kísérletek tételére 600 ftnyi évi 
adományt is nyert. — A z egyetem tanerőkben is gyarapodott. A Csausz 
tanár ur gyengélkedése folytán megürült boneztudoraányi tanszéket Len-
hossék ur foglaíá el, ki, mint e hazának fia s az egyetem tanitványa, magyar 
nyelven is képes tantárgyát előadni,s igy azt a tanulókkal annálinkább meg
kedveltetni. Poor Imre ur telepedett meg az egyetemnél, a rendeletek által 
kiszabott módon, mint a bőrbántalmak és syphilidologia magántanára, első 
törvén meg az utat szorgalma s erélye által, ő is hazánk fia s az egyetem 
növendéke, ki magyar előadása által szintén képes leend hallgatóit meg
nyerni a tudománynak. — Végre az egyetem falain kivül a tanitásra j o g o -
sitott s kötelezett pesti szegény gyermekkórháznál is szaporodtak az erők. 
Ugyanis Hirschler ur közbizalommal hivatott meg az intézet szemészeti osz
tálya vezérletére. Ezek volnának a mult iskolai évben történt változások. 
Elsorolásukat — mond a fennidézett lap — azon reménynyel fejezzük be, 
hogy amaz, iskolánkat számkivetéssel fenyegető, elhirhedt épitkezési terv is 
végkép el fog ejtetni, melly hasonlóképen ez év folytán fölmerült, s tanulót, 
tanárt és tudománykedvelőt egyaránt rémülésbe hozott. — A tudományos 
egyetem feladata nemcsak közölni a buvárlat eredményeit, nevelni az ifjúsá
got, képezni a hivatalnokot stb.: hanem tovább fejleszteni a tudományt, ké
pezni tudósokat s tanárokat. Mivel egyetemünknél e feladat háttérbe szorult, 
azért van olly kevés tudományos szakemberünk. De a mi nem volt, az lehet 
és lesz. A teendők sorozata még nagy, az akadályok számosak ; a helyiség 
szűk, kórház még nincs; a tanszabadság puszta szó, az egyetemi szervezet s 
önkormányzat hiányzik, de fennáll az ideiglenesség, felekezeteeség, a tan
nyele iránti bizonytalanság (a mi pedig legsúlyosabb akadály), mindez még 
nehezedik ez intézetünk kifejtésére, remélhetőleg azonban az akadályok idő
vel elsimulnak. 

A (A szolnokmegyei lovas és gazdasági egylet) őszi-közgyűlése, mely-
Iyen egyszersmind a jövő alakulás is tárgyaltatik, október 16-án tartatik 
Török-Szt.-Miklóson, reggeli 9 órakor, az A/másy-család házánál, mellyre 
mind az egylet tagjai, mind azok, kik az egyletbe ezentúl kivannak belépni, 
ezennel meghivatnak. — Gr. Szapáry Gyula, egyleti elnök. 

0 (Hajótörések.) A londoni tengeri kereskedő-társulatoknál, a köze
lebbi hetek egyikén 40 teljes hajótörés vagyis hajóclmerülés volt bejelentve. 
Legszerencsétlenebb véget ért ezek közt a Kalkuttából Nyugotindiába eve-
zendett „Sah-Jeham" hajó, melly 300 chinai kivándorlót (kulit) vitt magá
val. Kigyuladván s égve még 4 napig ment a tengeren, hasztalan remélve, 
hogy találkozik hajóval, melly menedéket nyujtand. Végre tutajokat sze
geztek össze, mellyekre elsőbb a chinaikat ültetek föl, kikről nem tudni még 
hova lettek, a hajó legénységét azonban a „ V a s c o de Gama" szedte fel fe
délzetére. 

M i a j s ú g ? 

— (A magyar Akadémia által rendezendő Kazinczy-ünnep), mint már j e 
lentettük, okt. 27-kén lesz, még pedig a nemzeti múzeum dísztermében. Az 
ünnep napján, mint halljuk, a múzeum főbejárata lesz nyitva, a nagy külső 
lépcsőzet felől. A z előadandó tárgyak lesznek : először magasztaló beszéd 
Kazinczy fölöt t , egyik legelőkelőbb magyar Írónktól; azután a Kazinczyra 
készült s tiszteletdíjban részesített vers fölolvasása; ugy Kazinczynak mint 
költőnek jellemzése Toldytól ; végül a Kazinczy emlékezetére készült s juta
lomra itélt költemény fölolvasása. U g y halljuk, hogy a nemzeti szinház is 
rendez külön ünnepet a Kazinczy-nap estéjén. A „ P N . " jelenti, hogy a Bu
dapesti Szemle harmadik évfolyamának legelső füzete kimeritő s részletes 
leírását fogja közleni a Kazinczy-ünnepnek. E fűzet nyomban az ünacp után 
fog megjelenni. 

+ (A „Kazinr.zy-ünnepélyl") Molnár szinigazgató is meg fogja tartani 
a miskolczi színházban. Hiszszük, hogy több vidéki szinigazgató is köve-
tendi e példát. 

— (Medgyes Lajos) ismert költőnk és egyházi írónk, s jelenleg a dézsi 
ev. ref. egyház közszeretetü első papja, mint értesültünk, a szentesi egyik 
ref. lelkészi állomásra nyert meghívását. Sok szerencsét a szerencsés válasz
táshoz! 

-»•• (Havi színigazgató a bukaresti színházat) j övő évi május elsejétől 
három hónapra kibérelte. 

/+ (Décsey fényképész lakásán) ujtér 10. sz. alatt egyebek közt egy ki-
tünőleg sikerült, kártyázasi jelenetet ábrázoló photograph-kép van kitéve, 
melly a nézőt egy pár perczig igen jó l mulattltja. Két férfi kártyázik együtt, 
az egyik mély számításba merülve vizsgálja kártyáját, hogy mcllyiket adja 
ki, látszik rajta, hogy nagyon meg van szorulva, de ő ezt mindenkép titkolni 
igyekszik társa előtt, ki azonban igen jól látszik tudni, hogy hányat ütött az 
óra, s azért kárörvendő mosolylyal emeli kártyáját magasra, türelmetlenül 
várva a kiadást, mit hogy elüt, arra biztosan számit. A z egész jelenet olly 
komikus és jellemző, hogy majd kinézi az ember a keretből. — E nagyon si
került genrekép, ha többszörözve kereskedésbejutna, bizonyára j ó keletnek 
í'ogna örvendeni. — Décsey egy képes vállalatot tervez, mit, ha előbb nem, a 
jövő tavaszszal szándékozik meginditni. Le akarja t. i. fényképezni Budapest 
vidékét, a kettős főváros egyes részeit, nevezetességeit, a múzeumi ritkasá
gokat, s Magyarország nevezetesebb városait és vidékeit; mindezeket aztán 

fényképezés utján többszörözve, s szöveggel ellátva kiadni szándékozik, hogy 
a nevezett tárgyak leghívebb másolatának mindenki jutányos áron birtokába 
juthasson. Óhajtjuk, hogy a czélszerű terv mielőbb létrejőjön. 

+ (Természeli ritkaság.) Ősségből irják, hogy azon a környéken van 
egy teljesen virágzó fűzfa, mellynek törzséből fenyüág nőtt ki s ez már öt 
öl magas, és igen ép állapotban van. 

Í V i . l sósa-(hering)-evőknek szomorú hirt mondunk.) Ugyanis a skót-
partokon a heringhalászat silányan ütött ki, s igy aligha jóval fölebb nem 
szökik ára. E halászattal a skótpartok mentében 4780 sajka foglalkozott, 
ezekben magukban s a szükséges hálókban 4.000,000 ft. tőke fekszik. Elkép
zelhetni, hogy midőn nálunk is 6—12 ujkr. egy darab sósa, mennyi tömér
dek millió sósát kell e halászoknak fogni, hogy árából e tőke is törlesztessék 
meg a kamat is kikerüljön! 

-f- | .1 tárogató), ugy látszik, még sem olly ritka madár, mint gondol
tuk. A minap közlöttünk ez ügyben egy levelet; most meg a „ N ő v i l á g " vett 
értesítést egy másik tárogatóról, melly a félegyházi Palázsdy-csnlád tulaj
dona. Valószínű, hogy több helyről is egyetmást közzé lehet tenni a tároga
tóról, csak egy kis buzgalom kellene hozzá. 

-f- (Vasúti orvosi állomások.) A délkeleti vaspályán orvosok lesznek 
ezentúl a közönség és vasúti személyzet szolgálatára a következő államáso-
kon: Pozsonyban, Ersckujvárott, Esztergom-Nánán, Váczon , Pesten (2) , 
Czegléden, Kecskeméten, Szegeden, Temesvárott, Kikándán, Verseczen éa 
Fehértemplomon. 

+ (Hogy mennyi vas fogy el krinolin-abroncsokra,) könnyű elképzelni, 
ha meggondoljuk, hogy csupán egy bécsi gyárban naponkint 5000 röf illy 
abroncsot gyártanak. 

+ (Sajátságos hirdetés.) Valami német lapban illyen forma hirdetés 
olvasható : „ E g y mivelt fiatal ember, ki tollhoz ért, j ó számitó, levelező, al
kalmas helyet keres, mellyet azonnal elfoglalhat, vagy ha kívántatnék, még 
előbb is." 

+ (Egy jurista bejelentési ive.) A napokban itt Pesten egy német nyel
ven irt bejelentési iv akadt kezünkbe, melly igy volt betöltve: Elől az illető 
neve, s aztán a többi igy következett: Character u. Beschüftigung : Rcchts -
lerling (jogtanuló); Geburtsort u. Vaterland: Klein-Ader, ungarieches Lanti 
(ez annyit tesz: Kisér, Magyarország); Altér. Religion u. Stand: 16 jiihrig, 
reformirt, fraulos, ganz lédig; Jahres-odn- After-Parthei: provisoris; Stadt-
theilu. tSassr •. Invendige Stadt, Bildschreiber Gasse (cz annyit tesz: belvá
ros, képiró-uteza); Hausnummer u. Stoek: 4 Zahl, auf der Erdc (földszint.) 
— Aztán mondja valaki, hogy a mi pajkos jogászaink nem tudnak németül! 

— Debreczeni hirek. Okt. 9. Szent Mihálynapi országos vásárunk áll. 
mióta vasúti közlekedésünk van, vásáraink mindinkább néptelcnednek, mind 
a mellett j ó lenne felügyeltetni, hogy a járda a kirakott teknők, zsibáruk s 
más portékák roszul számított kirakata m'ntt jarhatlnnná ne váljék. 

A z érmelléki bortársulat okt. 8-án és i»-én nyitva tartja borkiállítását, 
melly a kasíno teremében ízléssel rendeztetett, sajnos azonban, hogy a kiál
lítás nem üté meg a várt mennyiséget, s több j ó bortermelő nem tartá szük
ségesnek, kitűnő borait kiállítani. — Egy kis gyümölcskiállitás is rögtönöz-
tetett, melly a rögtönzést s különösen az idei rosz gyümölcsévet tekintve is. 
becsületére válik a debreczeni kerteknek, mert a pesti gyümőlcskiállitást 
látottak tanúsága szerint — ott is számot tett volna; — a terem csinosan 
volt diszitve s a j ó bakarborok és gyümölcsök mellett kitűnő virág-csopor-
tozatokban (ryönyörködheténk. — Á társulat ülése ma 9 órakor, a bírálat és 
bor-árverelés holnap délelőtt történik. — Adja Isten, hogy a kiállítás az 
érmelléki derék borra nézve kívánatos kereskedést elömozditsa. 

A minap Tóth József igen rosz időjárás alatt, később Egressy Gábor j ó 
időben, s igy zsúfolt színtérben léptek föl néhány darabban, — lesz e télire 
színtársulatunk, még nem bizonyos, — bajos dolog illy rosz szín házacskában, 
minővel bírunk, j ó társulatra számitni;—állandó színházunk ügye pedig még 
mindig szunyókál. 

Debrcczen városa ménese nem árvcrcltetik. a napokban érkezett meg a 
letiltó parancs. — Nem jövedelmez e ménes, az igaz, semmit, — rosz kezelés, 
vagy mi az oka, nem tudom, — de legalább a ló nemesítésére mégis van be
folyással: — de ügyeljenek az illetők, hogy a csikók kicserélésének még 
hire se legyen, — melly most, igazán-c vagy igaztalanul, de szállingó
zott. — A 

Levelezés. 

Uuim-Szerdahi- Iy (Csallóköz), sept. 21-én. < Színészet. Műkedvelők. 
Casinó. Csallóköz műemlékei.) Mult hó utolsó felében érkezett hozzánk K o 
máromból — megfogyva bár. de törve nem — Kőszegi Endre 14 tagból álló 
színtársulata; s hinné-e valaki, hogy e társulat — mellyet Komáromban a 
részvétlenség vagyonilag megbuktatott, az egymásközti fondorkodás és ár
mány csaknem feloszlatott — városunkban újra szervezi magát, s Csallóköz 
műveltebb osztályú közönsége által legnagyobb pártfogásban részesül! — 
Valóban dicsérettel kell itt fölemlitenem intelligentíánk, a szinészet párto
lásában kitüntetett hazafiúi buzgóságát, és áldozatkészségét már csak azért 
is : mert ez érettségének legfényesebb bizonyítéka, mig ellenben a polgári 
osztály, és helybeli izraelita közönség •— egyes lelkesek kivételével — e 
tekintetben még igen sok kívánnivalót hagy! De reméljük, hogy a j ó példa 
majd itt is megteszi hatását, a mennyiben közönségünk ezen osztályaira 
nézve is vonzó erővel birand. 

Színészeink képzettségét és játékát, először is 12 bérlet-előadásban, 
mellyet az itteni „ Z ö l d f a " fogadónál rögtönzött nyáii-szinházban nyitottak, 
volt alkalmunk tanulmányozni, s mondhatom : — kevés leszámítással — a 



műértő-közönség tul nem csigázott igényeinek meg is feleltek. Dicsérendő 
bennük mindenekfelett a darabok megváiasztásábani ügyes tapintat, miután 
— csaknem kizárólag — jelesebb Íróink eredeti, s hazai érdekű müveivel 
ismertetnek meg bennünket. Igy többek közöl, már Jókai, Könyves Kálmán 
és Dalma drámái, — Szigligeti, Mamája, Czigány és Csikósa. — Szigetinek 
pedig : Vénbakancsosa, Kísértete, Okosbolondja, Szerelem és öröksége ho
zattak általuk szinre. Jelesebb férfi tagjaik : a sok ügyességgel birő igaz-
gatón kivül — Szigetközi, Balog A. és Balog B.; a nők kozől pedig legin
kább Demjénnc kedvencze a közönségnek, és Kovácsné érdemelnek fölemlitést. 

Színészeink a rögtön bekövetkezett hűvös napok miatt, elhagyván 
nyári szállásukat, egy itteni magtárból csinos és igen kényelmes belrende-
zéssel alakítottak Thaliának templomot, melly midőn igazgató urnák a kö
zönség iránti gyöngéd gondoskodásáról tett tanúságot, ugy örömmel tapasz
taltuk, hogy e gondoskodás a közönség buzgósága és áldozatkészségében 
nyerte el legszebb jutalmát! Mert folyó hó 18-án uj színházunk Vahot „ H u -
szárcsiny" czimü darabjával nyittatván meg, ez alkalommal három műbarát 
is szives volt közreműködni, s a tiszta jövedelem a felszerelési költségek fö -
dözésére szánva, — mint értesülék — 145 ftra rúgott. A műkedvelők közöl 
B . A . — Virág Marczi — színpadi othonossága, ügyes játéka és gyönyörű 
énekével köztetszést nyervén, átalános lelkesedést idézett elé. T . J. pedig 
— Mógos huszárőrmester — és Sz. G. — Andre káplár — szintén helyesen 
tölték oe szerepeiket, s mindhárman taps és kihívásban részesülvén, a meg
jelent nagyszámú válogatott közönség szives elismerésével találkoztak. — 
Szolgáljon ez buzdításul nekik, és másoknak is jövőre . Számosak a mi szük
ségeink, tömérdek a szent-czél úgyis , melly áldozatkészségünkre várako
zik! Mindennek csak kezdete nehéz. A tapasztalás igazulta : hogy csak akarni 
kell s a többi utána j ő ! Szabad legyen azért azon reménynyel kecsegtetni 

magunkat, hogy a lelkes úttörők példáján alakulva, Csallóköz müveit ifjai 
és hölgyei illy vállalatokban őket követni, s ott, hol a közjó közreműködé
süket várja, elmaradni soha nem fognak. 

Valahára casinónk alakító közgyűlését is megtartottuk. A z alap-tör
vények kidolgozása, s a felsőbbségi engedély kieszközlésével — gyűlési ha
tározat folytán — egy öt tagból álló választmányra bízatott. A választ
mány — tudtunkra — régen kidolgozta ugyan az alaptörvényeket, de hogy 
azok mindekkoráig fel nem terjesztettek, valóban megfoghatatlan előttünk, 
— ha csak hitelt nem akarunk adni azon szárnyaló hírnek, hogy egyes vá
lasztmányi tag késedelmezésén múlik az egész! ki a folyamodás elkészíté
sével levén megbízva, kötelességének mindeddig eleget nem tett!? Ugyan 
mit gondolnak önök, uraim! Kit illet ez esetben a felelősség? 

A Vasárnapi Ujság olvasói előtt ismeretes „Csallóközi és Fehérhegy-
ségi utiképek" jeles irója. — „Magyar műemlékek" czimü munkájának első 
kötetét : „Csallóköz műemlékeit rajzokkal" megkaptuk', és figyelemmel 
átolvastuk. E tudományos készültséggel irt jeles munka, nyilvános bizo
nyítéka annak, mennyi műkincset, — mennyi feledésnek indult drága emlé
ket menthet meg az enyészettől egy fáradhatatlan búvár vas szorgalma! — 
Mireánk pedig csallóköziekre nézve fölöttébb nagy értékű — nemcsak azért, 
mivel abból multunkat tanuljuk ismerni, hanem a mi legfőbb, műemlékeink 
fentartása iránt kegyeletet ébresztvén szivünkben, a meglevőket becsülni, a 
még ismeretleneket pedig — keresni, kutatni tanit. — Valóban minden csal
lóközi művelt család, egykori múltja, s régi dicsősége ellen követné el a 
legnagyobb vétséget és bűnt, ha e jeles művet megszerezni elmulasztaná! Es 
részünkről, csakis ez lenne a legszebb méllánylal — a legillenbőbb hála-
adress, melylyel szigetrónánk megdicsőitőjének, jeles régiségbuvárunknak 
tartozunk! . . . (Kívánjuk, hogy ugy legyen. Szerk,) 101. 

Szinházi napló . 

Péntek, okt. 7. „Tartuffe." Vigjáték 5 felv. Moliiretől. Ez est igen élve
zetesvolt , mert remek darabot, jelesül adtak elö. A czimszerepet Tóth Jó 
zsef mesterileg játszta, annyira, hogy a közönség gyakran elfelejtette meg
tapsolni; azonban játéka azon jelenetben, midőn Orgon nejének szerelmet 
vall, kissé nagyon is erős színezetű, a „gyengébbek kedveért" tán nem ártana 
kissé mérsékelni. 

Szombat, okt. 8. „Hunyady László." Eredeti opera 4 felvonásban, ze
néje Erkel Ferencztől. Nagy közönség, sikerült előadás. A királyt ezúttal 
Luka éneklé, hangja sajátszerűségéhez képest elég szabatosan és csinosan. 
Szilágyi Erzsébet Ellingerné volt, Hunyady László Ellinger. Ez énekespár, 
mint tudva van, roppant hangerővel bir. 

Vasárnap, okt. 0. Szilágyi B.-né második föllépteül : „Vén bakancsos 
és fia a huszár." A vendégmüvésznő szép tehetsége ma is kitűnt, de kitűnt 
az is, hogy az éneklésben nem legerősebb. Nehéz ís Hegedüsné után énekelni. 
A vén bakancsost Zöldi személyesítette, s dicséretére legyen mondva, Réthy t 
nem másolta. A többi szereplő is j ó l töltötte be helyét. 

Bétfő, okt. 10. Feleki Miklós javára, először : „Tündér-ujjak." Szinmü 
5 felvonásban. írtak Seribe és Legouvé; fordította Feleki Miklós. A jutalma
zott, teljes méltánylatot érdemel azért, hogy illy érdekes darabot választott 
jutalomjátékaul. E sok franczia finomsággal irt iránymü alapeszméje az, hogy 
ipar, munka által legtöbbre mehetünk. E g y pár eredeti alak is fordul elő 
benne. A z előadás jelesen sikerült. Közönség nagy számmal volt je len; nem 
is volna rendén, ha olly jeles és szorgalmas szinész iránt, mint Feleki, a kö
zönség nem tanúsítana kellő részvétet. Kitünőleg játszottak csaknem mind
nyájan; ritkán van illy összevágó előadáshoz szerencsénk. Dicséret illeti kü 
lönősen Priell Kornéliát, Lendvaynét, Felekinét és — Szerdahelyit, a ki fel
ségesen játszott egy dadogót. 

ífeoVí, okt. 11. Szilágyi B-né utolsó föllépteül : „Tücsök." Falusi élet
kép 5 felv. Birchpfeiffer Sarolta után ford. Bulyocszky Lilla. 

Sterda, okt. 12. „Guzmann Johanna." Opera 5 felvonásban, ballettel. 
Zenéjét szerzé Verdi. 

Csütörtök, okt. 13. „Ármány és szerelem." Szomorújáték 5 felvonásban. 
Irta Schiller. 

Szerkesztő i mondan iva ló . 

4733. Br J. P. Ön haragszik, hogy a politikai lapok olly gyakran bastnálnak 
idegen szavakat, mint p. o. constatirozni, conservativek, suprematia, conferentia, garantia, 
demobiluuUják. compromiitálják atb. stb. Igaz, hogy ezeket sokszor magyar kifejezések
kel lehetne pótolni, de gyakran ki nem kerülhetők azok az idegen tárgyú költemények
ben s mint afféle politikai műszavakat már csak el kell ollykor tűrnünk s hozzájok tö
rődnünk. Olly szűziesen tiszta nyelv, mint a minót ön szeretne, nincs a világon, azaz : a 
polgárisnlt világon. — A izinész'ek játékáról más uton vettünk tudósítást; csak arról nem 
értesültünk, hogy ott a „Trabuduor" (!) czimü operát is adták. Nem ugy hívják azt. 

4734. N. K . .Madaras. A zúgolódás nézetünk szerint is igen j o g o s . Tartottunk is 
egy komoly értekezletet nyomdánk fóintézójével, mellynek eredménye azon okos Ígé
ret volt, hogy ezentúl a V . U. arezképei ugy fognak beillesztetni hasábjainkba, hogy „az 
areznak legerdekcsb pontjai, a szemek, össxe meg öasze ne törődjenek — olvasóink boszu-
ságára." Legközelebb tehát e szelíd reformmal kecsegtethetjük önt. 

• — ° — ?r A f o r d i t i » « n nagyon meglátszik az idegen hang és idom. 
Segíteni kellene rajta. Ugyia naponként van az illyenekben részünk. Legközelebb p o 
egy politikai lapunkban egy hajó „ t ö v í n y p B d r a " került, felejtvén, hogy a német Sand-
baakot, magyarul zátony-nak nevezik. Ugyanitt beszéltek már egyszer a párisi érsek 
,.rózaakoszoruiáról. nem sejtvén, hogy a Rosenkranz neve magyarul : o l v a s ó . - Hát 
mütor egy nj lap, Pwmány Péternek legújabban fölfedezett sírjáról szólván, azt iria,ho K v 
„ a f e l t a l á l ó neve Knauz Nándor." (Kapott-e t. régiségbuvárunk e találmányára privik-

giumot ? azt nem irja.) Pedig van, oh van különbség a feltalálás és felfedezés, az Erfin-
dang és Entdeckung között — a mit j ó volna tudni, mielőtt a „korunk irányával" kez
denénk bajlódni. 

4736. D e m j é l e . S. V . Szives üdvözletünket. Az ajánlott tárgyban, mellynek a meg
emlékező sorokat köszönhetjük, nemsokára sikert reményiünk fáradozásainknak. Csak a 
kölcsönt adandjuk vissza. 

4737. B ra s só K. E . A találkozást kíváncsian várjuk. Emlékezetünk ez egyszer 
teljesen cserben hagyott. Akkor a fenforgó tárgyról is körülményesebben. 

4738. B é c s . K— fy . A tört. tárgyak rajzait, szivesen veszszük s kérjük. Egy kis 
magyarázd szöveget is szivesen látnánk mellette — ha lehet. A tiszteletdíj az eddig meg
jelent rajzokéhoz állami arányban. 

4739. A fold leve le a h o l d h o z stb. Elküldtük ez égi testek pajtásának, az „Üstö-
kös"-nek. Ha beléjök ütközik s agyonzúzza őket, nem a mi hibánk lesz. 

4740. Szerelmi dalok I. I I . I I I . IV . Ne tréfáljon illy dolgokkal; vagyis jobban 
tréfáljon, hogy legalább mulathassunk, mert az efféle sem élez, sem tréfa, sem t'u, sem fa. 

,.Pipafüst, bor és szerelem, 
Éltem nektek szentelem, 
Es titeket meg hazámnak, 
Ha szükség lesz, feláldozlak.*' 

4741. l ' f l c su t . L. L Választ még mindig nem kaptunk az illetőtől. Még egy kis 
türelmet kérünk. 

4742. S z . - G y ö r g y v ö l g y e . Kapta on levelünket? Intézkedett ön a küldeményre 
nézve? 

4743. B.-Ujváros. L. F. Kérjük ön szives tudósításait. A legutóbb küldött czikk 
több hasontárgyn közlemény által lőn háttérbe szorítva (tán nem Örökre). Kerüljük az 
egyhangúságot. 
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T A R T A L O M . 
Hegedűs Lajosné (arczkép.) — Bakonyeri hires malom K ö n e z ü l J á n o s . — Pe-

hérhegységi utiképek (folyt., képpel.) — A z utolsó budai basa (folyt.) J ó k a i M d r . — 
Hazai táj leírások s népviseletek : I I . Segesvári szászok (képpel). — A gyümölcstenyész
tés érdekében. D r . S i k o r J. — Tarbaz : Kakas Márton levelei C X I I I . — Volt-e a 
czigányok között zeneszerző? Gróf F á y I s t ván. — Felszólítás Magyarország czigány-
bandáihoz. Gróf F á y I s t v á n . — Irodalom és művészet. Egyházi és iskolai hirek. Ipar, 
gazdaság, kereskedés. Közintézetek, egyletek. Mi ujság ? Levelezés : Dana-Szerdabely. 
Színházi napló. Szerkesztői mondanivaló. Heti naptar. 
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